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Abstrakt  

Předmětem této práce je Dialogické jednání s vnitřním partnerem, které se prezentuje jako 

psychosomatická sebepoznávací a seberozvojová disciplína Ivana Vyskočila. Dialogické 

jednání nahlížím s pomocí tří vymezení objektů – jako sítí, fluidních objektů a ohnivých 

objektů, pomocí kterých prozkoumávám rozmanité způsoby, kterými dialogické jednání 

jako disciplína drží svůj tvar. V práci se zabývám vznikem a průběžným  

znovu-vynalézáním dialogického jednání a prozkoumávám jeho nejednoznačnou vazbu na 

zakladatele Ivana Vyskočila. Analyzuji stálost a proměnlivost pravidel, které disciplínu 

utvářejí a vymezují její hranice. Dialogické jednání popisuji jako soubor vztahů mezi 

měnícími se entitami a realitami přítomnými a nepřítomnými a jako přechody mezi nimi, 

pro které je významné přeuspořádávání řady jednotlivostí. V práci zachycuji klíčová napětí, 

která jsou v disciplíně přítomna. Dialogické jednání chce být otevřenou disciplínou bez 

pravidel, která jsou však v disciplíně přítomná a tendují k ustalování. Otevřenosti je 

dosahováno prostřednictvím strategií předávání vědění, které mají řád a pravidla 

destabilizovat. Poznatky a závěry představené v této práci vycházejí ze zúčastněného 

pozorování na hodinách dialogického jednání, které se odehrávají na Divadelní akademii 

múzických umění (DAMU), studia literatury tematizující tuto disciplínu a z rozhovorů 

s účastníky a vedoucími hodin. 

Klíčová slova 

Dialogické jednání s vnitřním partnerem, teorie sítí aktérů, fluidní objekty, ohnivé objekty, 

psychosomatická disciplína, autorství
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Abstract 

The subject of this diploma thesis is Dialogical acting with the inner partner, which 

understands itself as psychosomatic introspective and self-developing discipline founded by 

Ivan Vyskočil. I approach dialogical acting through three conceptualizations of objects – as 

networks, fluid objects and fire objects. With these I explore different ways in which 

dialogical acting holds its shape as a discipline. I focus on the creation and continuous  

re-enactment of dialogical acting and its ambiguous relation to its founder Ivan Vyskočil.  

I analyze the stability and fluidity of rules that shape and define boundaries of the discipline 

and describe dialogical acting as a set of relations of changing entities and realities that are 

present and absent, and as passages that are enacted by the rearrangements of multiple 

specificities. I try to capture tensions that constitute the discipline. Dialogical acting aims at 

being an open discipline without rules. As rules re-emerge and tend to stabilize, the 

discipline develops strategies in the process of transferring knowledge that seek to 

destabilize the rules. Findings and conclusions of this thesis are based on participative 

observation of dialogical acting in the courses that take place on The Theatre Faculty of the 

Academy of Performing Arts in Prague, on papers dedicated to this discipline and 

interviews with participants and supervisors of the course. 

Key words 

Dialogical acting with the inner partner, actor-network theory, fluid objects, fire objects, 

psychosomatic discipline, authorship 
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1 Úvod 

Předmětem zájmu této práce je disciplína s názvem „Dialogické jednání s vnitřním 

partnerem“,
1
 která každý semestr láká desítky zájemců do budovy Divadelní akademie 

múzických umění (DAMU) na Katedru autorské tvorby (KATaP). Pravděpodobně stejně 

jako pro mnohé z vás, i pro mě „dialogické jednání s vnitřním partnerem“ ještě před čtyřmi 

lety představovalo pouze nejasné spojení slov, pod kterými jsem si nedokázala nic 

konkrétního představit. Poprvé jsem se o něm dozvěděla od své mámy, která kdysi 

docházela jednou týdně na hodiny, které nesly právě tento název. Tehdy mi říkala, jak byla 

její zkušenost zvláštní. Vyprávěla mi o pocitech, které prožívala, když se před ostatními 

víceméně neznámými lidmi choulila do klubíčka a říkala, že má strach, nebo jak naopak 

sebevědomě přednášela imaginárním studentům. Tehdy jsem jí vůbec nerozuměla a 

nechápala jsem, co že to dělá za šílenost. Až o několik let později jsem při vyhledávání 

informací o psychosomatickém přístupu v medicíně náhodně narazila na internetové 

stránky odkazující právě na dialogické jednání. Deleuze by snad tento moment nazval 

„událostí“, v které se spojila řada náhod a propojilo se mnoho jednotlivostí (Deleuze 1994: 

139 cit. in Clark 2003: 33-35). Vzpomínka na dávné vyprávění mojí mámy, nutnost sepsat 

projekt diplomní práce, téma posledního semináře předmětu „Socialita, materialita a 

tělesnost“, moderní technologie, vyhledávací schopnosti Googlu, mé naladění, to vše a 

mnohé další se spojilo v provokaci, která mě od počátečního zamyšlení dovedla až 

k napsání této práce. 

Na stránkách DAMU jsem se dozvěděla, že „Dialogické jednání s vnitřním 

partnerem“ je název disciplíny prof. Ivana Vyskočila. Kurzy dialogického jednání jsou 

přednostně určeny studentům katedry, ale v případě volné kapacity jsou otevřeny i 

veřejnosti (DAMU 2016). Z popisu samotné disciplíny mi nebylo zřejmé, o co přesně se 

jedná. Na stránkách je zveřejněn text zakladatele disciplíny Ivana Vyskočila „Co je to 

dialogické jednání. Heslo k autorizaci“, který byl zároveň otištěn ve sborníku Hic sunt 

leones (2003). V něm říká, že základem dialogického jednání je: 

                                                           
1
 Dále již používám zkráceného názvu „dialogické jednání“, který je samotnými vedoucími hodin i jejich 

účastníky běžně používán.  
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„...zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou  

(s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad 

každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se  

a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování 

a prožívání) produkovat veřejně, v situaci ‚veřejné samoty‘ (Stanislavskij),  

za přítomnosti a pozornosti ‚diváků‘. V situaci, kdy ‚jako kdyby‘ druzí, diváci, 

při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“ 

(Vyskočil 2003a: 176) 

Následně jsem si přečetla řadu dalších textů, většinou se jednalo o příspěvky ve 

sbornících vydaných na KATaP. Jak disciplína reálně probíhá, mi stále nebylo jasné. 

Nejprve mě na dialogickém jednání zaujala témata sebepoznání, sebepojetí, celostného 

bytí, osobní tělové zkušenosti, autentického spontánního jednání, která jsou předmětem 

zkoumání této disciplíny a stojí v základech její praxe. Otázky „Kdo jsem?, Čím jsem?, 

Jaká je má přirozenost?, Jak se autenticky projevovat?“ trápí mnoho lidí. Cesta sebepoznání 

a hledání vlastní autenticity je strastiplná a provází nás celým životem. Někteří 

psychologové věřili a věří, že k pochopení sebe samých máme přímý přístup. Jsme to přece 

my sami, koho hledáme a zároveň jsme to my jediní, kteří se můžeme nejlépe znát a 

poznat. Otázka sebepoznání je však mnohem složitější. Je pro nás obtížné zjistit, jaká je 

naše přirozenost a jakým způsobem ji můžeme projevovat. Dialogické jednání nám však 

nabízí prostor, čas a prostředky pro to, abychom se nahlédli jinak, než jsme zvyklí. V jisté 

nadsázce můžeme dialogické jednání chápat jako experimentální situaci, která umožňuje 

poodkrýt limity sebepoznání a autentického jednání a zároveň se snaží o jejich posunutí.  

Ještě více mě ale nakonec na disciplíně zaujal způsob, jakým je utvářena a 

předávána. Dialogické jednání si zakládá na co největší otevřenosti a co nejmenší 

svázanosti pravidly. Nejedná se o vypracovanou metodu a jednoznačně vymezenou 

techniku. „DJ [dialogické jednání] zahrnuje a otevírá více polí zkoumání i možných cest a 

cílů. Vždy však má být ryze osobní a osobnostní záležitostí…“ (Vyskočil 2003a: 177). Dle 

Vyskočila ještě závisí na osobních dispozicích, motivacích a konkrétním využití u každého 

jednotlivce. (ibid.) Kladla jsem si proto otázku, jak vůbec může taková disciplína existovat, 

co ustavuje její hranice a zajišťuje její kontinuitu. Je vůbec možné, aby disciplína 

existovala bez pravidel?  
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Cílem této práce je analýza způsobů, jakými se skrze praxi, vědění a narativa utváří 

disciplína Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Poznatky prezentované v práci vychází 

z v průběhu tří let uskutečňovaného zúčastněného pozorování, studia literatury tematizující 

tuto disciplínu a z rozhovorů s účastníky a vedoucími hodin. Dialogické jednání nahlížím 

prizmatem teorie sítí aktérů a jejích variací, s pomocí kterých prozkoumávám rozmanité 

způsoby, kterými dialogické jednání jako disciplína drží svůj tvar. Opírám se především o 

tři vymezení objektů – jako sítí (Latour 1987, Law 2003, 2008), fluidních objektů (de Laet, 

Mol 2000) a ohnivých objektů (Law, Singleton 2004). Poznatky nabyté v průběhu 

výzkumu se snažím analyzovat pohledem symetrické antropologie, i když jak v práci 

popisuji, i v mnohých ohledech selhávám. 

V druhé kapitole, následující po kapitole úvodní, představuji teoretická východiska, 

ze kterých práce vychází a která byla zásadní pro můj výzkum. Pokládám základní 

výzkumné otázky, o jejichž zodpovězení v textu usiluji. Ve třetí kapitole se věnuji 

strategiím vytváření dat a poznávání v terénu. Zaměřuji se při tom na některé eticky a 

epistemologicky významné momenty, které spoluutvářely mé poznání dialogického 

jednání, a na způsob, jakým jej v práci zpřítomňuji. V následujících kapitolách již analyzuji 

procesy vznikání a předávání dialogického jednání. Nejprve prozkoumávám počátky 

disciplíny a zamýšlím se nad tím, jakou roli při jejím formování sehrál Ivan Vyskočil. 

Zároveň analyzuji, do jaké míry je disciplína v současnosti spjata s jeho přítomností a do 

jaké míry se může vyvíjet bez něj. Ve čtvrté kapitole prozkoumávám napětí mezi stálostí a 

proměnlivostí dialogického jednání a zabývám se otázkou, nakolik trvá na svých hranicích, 

či zda naopak upřednostňuje jejich porušování. V poslední kapitole práce se věnuji 

praktikám, kterými je dialogické jednání předáváno a které přispívají k jeho ustavování.  

Na tomto místě však nejprve s pomocí poznámek jednoho z účastníků dialogického 

jednání a vlastního záznamu v terénním deníku ozřejmím základní pojmy, které jsou 

s disciplínou spjaty. Zároveň čtenáře zavedu na svou první hodinu dialogického jednání a 

nastíním její průběh. 
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1.1 Dialogické jednání, seznamte se 

 

Tentokrát začnu trochu netradičně dialogickým, protože dneska to bylo 

něco, o čem prostě musím napsat. První kolo vezmu hopem – šel jsem na plac 

s tím, že tam fakt chci jít (stejná finta jako minule), abych tím nabral pořádnou 

energii a s tou energií jsem pak zkoušel ozvěnu hlasu a možná nějaká 

rozmáchlá gesta, ani nevím, nicméně po nějaké době jsem začal přemýšlet a 

úplně pak do toho přemýšlení přešel, zkusil jsem u toho stát na místě a tak, pak 

přišel konec. Prý jsem tu energii vysílal do prostoru, ale už si pak nepočkal, 

neuvědomil si, abych ji zas přijal zpět. To by celkem odpovídalo. 

Než se dostanu k druhému kolu, měl bych ještě říct, že úplně před začátkem 

zmiňovala Václava, že četla cosi o hrdinech a jejich průvodcích, v pár větách to 

dala do souvislosti s dialogickým. Mě mytologie zajímá a fascinuje, nicméně 

v prvním kole, jak je patrno, se to neprojevilo, zato v druhém, no, téměř bych 

řekl, že se mýtus ve mně probudil. Už ten začátek byl zvláštní, úplně jsem cítil, 

jak mě to táhne na plac, s nataženýma rukama a komíhajícími se prsty jsem se 

tedy nechal vytáhnout a přemýšlel, co že mě to táhne, napadlo mě přirozeně 

lano, ale pohyb rukou a prstů tomu neodpovídal, bylo to spíš jako… když člověk 

drbá psa! To pes mě vytáhnul na plac. A v tom mě napadlo, že pes (nebo vlk – 

ale zůstal jsem u psa) taky může být průvodcem, někdy dokonce tím vůbec 

nejlepším, který člověka neopustí v tom dobrém ani špatném, věrně ho provází 

v noci i ve tmě… tu mě zarazila skutečnost, že jsem chtěl mluvit v protikladech, 

ale místo, abych řekl „v noci i ve dne“ nebo „za světla i za tmy“, řekl jsem „v 

noci i ve tmě“. Že by toho temného nakonec na takových cestách přece jen bylo 

víc? Anebo možná je právě ta temnota podmínkou takové cesty – to temnota 

nutí člověka, aby se vydal na (hrdinskou) cestu hledat něco… něco hlubokého, 

něco, co se nedá popsat slovy, ne, co se vlastně vůbec nedá popsat, snad možná 

procítit? Natáhl jsem jednu ruku dál, jednu blíž, možná se i postavil jen na 

jednu nohu a zkoušel to gesto dostatečně rozvinout, aby vyjádřilo ten pocit. 

Něco, co se musí prožít. Ano, je to hledání života! V následujícím okamžiku se 

napětí a všechno úplně změnilo. Jo, to bylo poučný, řekl jsem, jak se mi ta 
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investovaná energie zase vracela. Dobře, dobře jsem to udělal, pochválil jsem 

se a hned jsem pochválil i psa. A pohladil ho. Najednou mi přišlo, jako by ten 

pes tam skutečně byl, poodstoupil jsem kus a zavolal na něj a podrbal ho, vůbec 

to nebylo takové, jako když se člověk nějak snaží vyrobit si toho partnera na 

place, ale prostě jako by tam ten partner – pes – opravdu stál a šel za mnou, 

zvedl hlavu, nemusel jsem vůbec nic hrát, když jsem ho podrbal a tak. To bylo 

úžasné. Nakonec jsem mu řekl, ať se jde proběhnout, že nějaká vodítka, to není 

nic pro něj; možná měl v sobě přece jen něco z vlka. Tím druhé kolo skončilo a 

já se cítil tak plný energie a štěstí jako už dlouho ne, snad jako bych skutečně 

byl tím hrdinou, který právě prošel nástrahami temné noci a teď mohl v klidu 

spočinout ve slunném dni. Mýtus o hrdinské cestě ožil, na chvíli jen, ale přesto 

s neobyčejnou intenzitou proti šedi všedních dní. Tedy, teď už je to pár hodin a 

stále ještě něco z toho cítím. Což je krásné.
2
 

Právě jste dočetli „reflexi“ jednoho ze „zkoušejících dialogického jednání“. 

„Zkoušející“ je označení pro toho, kdo na hodinách dialogického jednání praktikuje neboli 

„zkouší“ dialogické jednání v téměř prázdném prostoru před ostatními účastníky, neboli 

„diváky“. Tomuto prostoru se říká „plac“. Co se na place děje, nelze pár větami snadno 

vysvětlit. Pro začátek snad postačí říct, že základním zadáním je rozmlouvat sám se sebou a 

chovat se tak, jako by v místnosti nebyli další lidé. Pro úvodní vysvětlení dialogického 

jednání se někdy používají metafory jako „koupelnový efekt“, „veřejná samota“ či „zdravá 

schizofrenie“. „Jde o konání, které je nám v bezpečí naší samoty blízké, ale jako veřejné 

nám působí nemalé potíže“ (Slavíková 2000: 90). 

Věta z úvodní reflexe: „Prý jsem tu energii vysílal do prostoru, ale už si pak 

nepočkal, neuvědomil si, abych ji zas přijal zpět“ odkazuje na komentář, který zkoušející 

dostává od „asistentů
3
“ téměř po každém zkoušení. „Asistent“, v tomto případě to byla 

Václava Křesadlová, která je zmíněna na začátku druhého odstavce reflexe, je tím, kdo 

                                                           
2
 Pro lepší rozlišení budu veškeré zápisy z terénního deníku, včetně přímých citací z rozhovorů psát kurzívou. 

3
 Pro lepší čtivost užívám v práci generického maskulina. V současné době působí na katedře 14 asistentů, 

z toho 9 žen a 5 mužů. 
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hodinu vede. Zastává funkci učitele, který má spíše než vyučovat provázet cestou hledání 

toho, co je to vlastně dialogické jednání a jak jej lze praktikovat.  

1.2 Na první hodině dialogického jednání 

Poprvé jdeš do budovy DAMU v Karlově ulici, čeká tě první zkušenost 

s dialogickým jednáním, první hodina a ty vůbec nevíš, co máš očekávat. Hodně 

sis toho o dialogickém jednání přečetla, ale nejraději bys to nějak utajila. Vždyť 

všude psali, jak je nejdůležitější si to zakusit, zakoušet, vyzkoušet. 

Samou nervozitou přijdeš před místnost 312 asi o dvacet minut dřív. Víš, že bys 

nejdřív měla jít na katedru představit se a zeptat se, zda bys mohla na hodiny 

DJ chodit a jestli nebude vadit, že si o průběhu hodin budeš dělat poznámky a 

že tam vlastně chceš uskutečnit takový výzkum. Víš, že by vše mělo proběhnout 

hladce, protože už dříve ti vedoucí katedry povolil účast i výzkum a přislíbil 

pomoc. Zároveň ti tvoji přítomnost odsouhlasila i sekretářka Katedry autorské 

tvorby a pedagogiky, kde se hodiny dialogického jednání s vnitřním partnerem 

odehrávají. Sama nevíš, čeho se bojíš, ale víš, že se ti nechce představovat, už 

jenom kvůli jménu a už vůbec se ti nechce vysvětlovat, co je to antropologie a o 

čem bude tvůj výzkum. Nakonec se ale přeci jenom osmělíš a v kabinetu katedry 

vysvětluješ jedné z klíčových postav dialogického jednání – Evě Slavíkové svůj 

záměr. Těch pár minut v kabinetu je ti nepříjemných, i když se zdá, že 

s výzkumem nemá nikdo žádný problém a všichni jsou moc milí. Slavíková se tě 

ptá, na co konkrétně bude výzkum zaměřen, poněkud nejistě musíš přiznat, že 

ještě přesně nevíš, že jsi vlastně dialogické jednání nikdy dřív nedělala a naživo 

ani neviděla, tak ani pořádně nevíš, co bys mohla zkoumat. Připadáš si strašně 

hloupě a bláhově. Najednou ti dochází, jak strašně riskantní celá tahle akce je. 

Co tady chceš jako zkoumat, když vůbec nevíš, co a jak se tu dělá?  

Před začátkem hodiny máš ještě chvíli čas a tak čekáš na chodbě, kam postupně 

přicházejí další lidé. Všichni jsou tady nováčky a nejistě se okukují. Někteří při 

příchodu zdraví ostatní, ať už známé či neznámé, jiní si tiše hledají místo, kde 

by mohli vyčkat před tím, než to všechno začne. Snažíš se působit co 

nejpřirozeněji, občas někoho pozdravíš, když se ti to začne zdát hloupé, raději 
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mlčíš. Přítomní jsou různého věku, tak od dvaceti do padesáti, a na půdě 

Divadelní akademie působí různě sebevědomě. Pár minut máš strach, že jsou 

všichni herci, že jsou tady jako doma a že se všichni znají, bojíš se, že mezi nimi 

budeš zbytečně vyčnívat, časem se však ukáže, že z herců zde není téměř nikdo. 

Za chvíli se konečně otevřou dveře místnosti a ty jsi společně s ostatními 

vyzvána, abys vstoupila a usadila se na připravené židle.  

(Redigovaný zápis z terénního deníku 7. 10. 2013) 

 

Místnost 312, ve které hodiny probíhají je velká asi tak 4 x 8 metrů. Od dveří 

k protilehlému oknu je vyrovnaná řada židliček, na které si po vstupu společně s ostatními 

účastníky sedáme. Před námi se rozprostírá víceméně prázdný prostor. Uspořádání 

navozuje představu divadelního hlediště. Dvě asistentky, které hodiny dialogického jednání 

vedou, sedí společně s Ivanem Vyskočilem u okna, v řadě kolmé na tu, ve které sedíme my. 

 

Po usazení se všichni zapisujeme do docházkového listu, kam píšeme své jméno, 

telefonní číslo a profesní či vzdělanostní zaměření. Paleta zájmů přítomných je rozmanitá. 

Ukazuje se, že pouze dvě dívky studují herectví na DAMU. Stihnu si všimnout, že mezi 

přítomnými je např. student ekonomie, student fyziky, veterinářka, filmová producentka, 

psychoterapeutka či lektor. Nikdo z nás se s dialogickým jednáním z praktického hlediska 
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nesetkal. Možná jsme o něm všichni ledasco slyšeli či jsme o něm mnohé četli, ale nikdo 

z nás jej prakticky, tělesně nezkoušel. Všichni jsme totiž na hodině dialogického jednání 

pro začátečníky. Katedra má na svých stránkách dialogického jednání začátečníka 

definovaného jako toho, „kdo dosud nikdy! nezkoušel DJ, tedy s nulovou zkušeností. 

Pokročilí jsou všichni, kteří nabyli základní zkušenost (po ½ roce zkoušení); pokročilost se 

neřídí vlastní představou studenta“ (DAMU 2016a).  

Ivan Vyskočil, zakladatel této disciplíny uvádí hodinu slovy: „My tady děláme 

dialogické jednání.“ Na tato slova navazuje poměrně dlouhým úvodem, v němž mluví jak o 

sobě, tak o disciplíně samotné. Dialogické jednání Vyskočil představuje jako: 

„…integrující disciplínu vedoucí k vědomému komunikativnímu projevu či 

dokonce způsobu bytí. Dialogické jednání je něčím, co vlastně zná každý z nás 

již od dětství. Dítě dialogicky jedná, když je samo. Pro své hry se zmnožuje a 

vytváří si spoustu vnitřních partnerů, s kterými komunikuje. Schopnost 

dialogicky jednat se však v průběhu dospívání vytrácí. Dospělý už je ego – bojí 

se, stydí se projevit ve smyslu druhého. Obvykle však dospělí umí dialogicky 

jednat, když jsou sami. Nedokážeme být sami, vždy se nám vytvoří vnitřní 

partner. Partner musí být probuzený, abychom měli s kým jednat, abychom měli 

protějšek, skrze nějž můžeme vytvořit celostnou existenci. Ten partner nás 

oslovuje a tím nám říká, že jsme. Dle Vyskočila se vnitřní partner nejčastěji 

objevuje, když něco zvoráme. Ve vnitřním dialogu si často nadáváme, ale 

musíme se taky naučit mít rádi. Někdy je vnitřním partnerem taky šašek, který 

se nám směje.“ (zápis z terénního deníku, 7. 10. 2013) 

Vyskočil také ve svém výkladu připomíná pojem „veřejná samota“, který 

Stanislavskij
4
 považoval za základní událost pro další rozvoj herce, a připisuje mu v rámci 

                                                           
4 Ruský divadelní teoretik Konstantin Stanislavskij je známý především pro své specifické pojetí herectví 
založeném na „přirozenosti“, které bývá označováno jako Stanislavského metoda. „Nechal stranou otázky 
„inspirace“ přicházející odkudsi mimo člověka a hledal přirozený přístup k tvůrčím podnětům uvnitř člověka, 
skrytým často až pod prahem vědomí. Zkoumal spoje mezi fyzickým a psychickým a vyznačil cestu od 
dostupného k méně dostupnému, od vědomého k polovědomému, která se stala principem jeho herecké 
psychotechniky“ (Lukavský 1978: 9). Jedním z konceptů, který tato metoda zahrnuje, je právě „veřejná 
samota“, neboli určité odpoutání se od diváků a soustředění se na vlastní jednání (Lukavský 1978: 10). 
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dialogického jednání klíčovou roli. „Během dialogického jednání se učíme soustředit na 

svůj vlastní prostor, kde je vnitřní partner znát“, pokračuje Vyskočil. 

Na závěr úvodního povídání Vyskočil říká, že během jednoho setkání by každý 

z nás měl alespoň dvakrát předstoupit před ostatní a zakoušet dialogické jednání či se o něj  

pokoušet. Vyskočil uzavírá svůj proslov slovy: „Budeme mít fobii z toho být na place, ale 

musíme si uvědomit, že všichni, kdo se účastní dialogického jednání, jsou na tom stejně a 

jsou přející. Všichni nám přejí, abychom našli, jak se z toho dostat. Chce jenom přijít na to, 

jak to je.“ 

Na slova Ivana Vyskočila většina z přítomných přikyvuje či se pousmívá. Úvodní 

seznámení s disciplínou bylo silně teoretické a vycházelo čistě z popisu filosofických 

základů dialogického jednání. Jak prakticky či tělesně dialogické jednání provádět, jsme se 

v úvodu nedozvěděli, nikdo nám ani dialogické jednání nepředvedl. Nikdo z nás vlastně 

neví, co má dělat, jak má dialogické jednání vypadat. Jak si máme vytvářet vnitřního 

partnera? Jak jej probouzet? Skrze jaké aktivity? Nikdo se ale na nic neptá.  

Přestože nikdo z nás tedy příliš neví, do čeho jde, najde se pár odvážlivců, kteří se 

v závěru první hodiny o dialogické jednání pokusí. Prvním z odvážlivců je Matěj.
5
 Stoupne 

si před všechny, chvíli na nás kouká a pak říká, že vlastně moc neví, co má dělat. Začne se 

koukat na sebe a nakonec se zahledí na svoje ruce. Do toho vstoupí Vyskočil s tím, že 

obvykle do zkoušení nevstupuje, ale že je to moc dobré, a ať se ještě více soustředí na ty 

svoje ruce a říká nahlas, co si o nich myslí. Matěj se pokouší reflektovat tuto poznámku a 

po zbytek svého zkoušení hledí na své ruce, říká, jak se mu klepou, potí, kolik má prstů 

apod.  

Matěj je jedním z těch, kteří mi pomáhali s výzkumem. Při rozhovoru, který jsem 

s ním dělala, si vzpomněl na svoje první dialogické jednání: „Jo, že se mi ty ruce nějak 

chvěly, tak se to dalo nějak okomentovat. Šel jsem na plac, tam jsem si stoupnul, protože 

mě nějak nenapadlo, že u toho můžu chodit nebo se nějak víc hejbat. Jako spíš jsem si to 

jako představoval, že tam člověk něco říká, že ta verbální stránka je asi důležitá, což pak 

časem jsem teda zjistil, že to tělo je neméně důležitý.“ 

                                                           
5
 Jméno zkoušející bylo v rámci zachování anonymity změněno, stejně jako ostatní jména účastníků výzkumu 

a frekventantů hodin dialogického jednání. 
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Vyskočil nám po Matějových dvou minutách vysvětluje, jak je důležité vše 

komentovat. „Když totiž budeme komentovat, co děláme, lépe poznáme sami sebe. Když 

nahlas řekneme, co se děje, stává se z toho záležitost, o které se jedná.“ Vystoupení dalších 

v mnohém navazuje na tuto radu. Zbylí tři zkoušející komentují své ruce, nohy, případně 

oblečení. Říkají, zda jim je vedro, či zima apod.  

Především první zkoušející si stoupají čelem k nám, čelem k divákům a občas se na 

nás koukají. Jednomu ze zkoušejících Vyskočil říká, ať se na nás snaží vůbec nebrat ohled. 

Ať nedělá věci pro nás, ale pro sebe, aby si to uvědomil. Připomíná tak výše zmíněnou 

myšlenku „veřejné samoty“. Vzápětí nám radí, ať si nejdříve stoupneme zády k ostatním, 

abychom se na sebe mohli začít soustředit. Stejně tak jako předchozích rad a komentářů se i 

této rady nováčci rychle chytají. Od té doby si téměř všichni po vstupu na plac stoupají 

zády k publiku. 

Hned na první hodině jsme tedy dostali dvě praktické rady: je dobré komentovat, co 

se na place děje, a může být výhodné stoupnout si k divákům zády. S přibývajícími 

hodinami však zjistíme, že se jedná jen o dvě rady z tisíce dalších možných, které navíc 

nejsou univerzálně platné pro každé zkoušení ani pro každého zkoušejícího. Mluvení a 

komentování našeho pobytu před ostatními dialogické jednání nenařizuje, stejně tak není 

vůbec nutné stát k divákům zády. To vše se ale dozvídáme postupně, po troškách, od 

jednotlivých asistentů či samotného Vyskočila.  
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2 Teoretická východiska a výzkumné otázky 

 

Záměrem kapitoly je představit teoretická východiska, ze kterých vychází moje 

práce, a která byla zásadní pro můj výzkum. Dialogické jednání vyžaduje specifický 

výzkumný přístup, neboť se jedná o disciplínu, která se zdráhá jednoznačné definici. 

Rozhodla jsem se proto inspirovat teoriemi sítí aktérů (actor-network theories - ANT) a 

jejich variacemi. V této kapitole představím výzkumné otázky, které si napříč prací kladu a 

které souvisí především se způsobem, jakým je dialogické jednání utvářeno. Vysvětlím tři 

koncepce objektů: aktérské sítě, fluidní objekty a ohnivé objekty, které umožňují 

prozkoumat, jakých forem existence může dialogické jednání nabývat. Dále charakterizuji 

přístup zobecněné symetrické antropologie, který je s teoriemi sítí aktérů úzce spjat. 

V závěru osvětlím, proč tento přístup pro výzkum dialogického jednání považuji za 

vhodný. 

2.1 Nejednoznačnost dialogického jednání 

Zeptáte-li se Ivana Vyskočila, k čemu je dialogické jednání, dost pravděpodobně 

vám odpoví, že k ničemu. Tuto svoji myšlenku a snad i provokaci prezentuje velmi často. 

Spíše než o jednoznačném cíli dialogického jednání raději mluví o možnostech, které nám 

může nabízet. „ [Dialogické jednání] [m]ůže být cestou sebeobjevování, sebepoznávání a 

sebepřijetí; vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci; cestou 

k hlubšímu poznání a přijetí druhého, prožíváním, poznáním a studiem dramatické hry 

nebo nepředmětného herectví, cestou pochopení a uchopení „vtělení“ nebo např. metodikou 

zkoušení, hledání i vnímání, všímání si a nalézání (Vyskočil 2003a: 177).  

Stejně jako je záměr dialogického jednání nejednoznačný, je nejednoznačný i 

způsob, jakým je praktikováno. Zkoumání této disciplíny vyžaduje takový výzkumný 

přístup, který zohledňuje, přijímá a umožňuje dále prozkoumávat tuto jeho 

nerozhodnutelnost. Teorie sítí aktérů a jejich variace nabádají výzkumníka, aby byl citlivý 

k odlišnostem a prozkoumával neintuitivní a nesamozřejmé způsoby utváření reality a 

nehledal jednoznačné odpovědi na své otázky.  
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V návaznosti na práci Annemarie Mol (2002) budu hledat různé způsoby, kterými 

se dialogické jednání uskutečňuje (enact). Mol říká, že „je-li nějaký objekt reálný, je to 

proto, že je součástí praktik. Je to realita, která je uskutečňovaná (enacted)]“ (Mol 2002: 

46). Pokud v této práci píši, že dialogické jednání „je“, myslím toto vyjádření existence 

vždy kontextuálně, situovaně a určitým způsobem problematicky. Sloveso „být“ nikdy není 

samo o sobě. „Být znamená být ve vztahu“ (Mol 2002: 54). „Být znamená nejenom být 

zastoupen, poznán, ale také být uznán v jakékoliv představitelné podobě” (Mol 2002: 55). 

Součástí dialogického jednání je tak několik modů existence, při čemž jednotlivá „být“ 

nejsou uzavřená před ostatními, tato rozmanitá „být“ jsou propojená. Přestože jsou 

mnohonásobná, drží pohromadě (Mol 2002: 55). Díky těmto propojením vůbec můžeme 

mluvit o dialogickém jednání a nemusíme pokaždé zmiňovat nekonečné množství kousíčků 

(bits and pieces), které jej utvářejí (Law 2003: 2). Při výzkumu je dle Mol důležité ptát se: 

Jak mohou odlišné mody existence držet pohromadě a koexistovat? Jak jsou propojeny? 

Jaké procesy vedou k propojení jednotlivých kousíčků, a jakými praktikami jsou tato 

propojení udržována či případně narušována (2002: 55)?  

Při prozkoumávání entit, které utvářejí dialogické jednání, budu pracovat s koncepty, 

výpověďmi a informacemi, které jsou mnohdy nesourodé a často i kontradiktorní. 

Pozorovatelná realita dialogického jednání nemusí být v souladu s výpověďmi zkoušejících 

a ty zase nemusí být v souladu s výpověďmi asistentů, Ivana Vyskočila či s mým vlastním 

přesvědčením. Pravda o dialogickém jednání nespočívá ani v jedné z těchto entit o samotě, 

ale utváří se v prostoru někde mezi nimi. Cestou k poznání dialogického jednání tedy není 

hledání jedné pravdivé cesty a odvrhování cest jiných. Mým cílem je naopak prozkoumávat 

rozmanité praxe dialogického jednání, které sice nenabízejí jednoznačné a průzračné 

pochopení zkoumaného fenoménu, ale skrze akcentování rozmanitostí a nesouladů o něm 

vypovídají mnohem věrněji. 

2.2 Aktérské sítě – fluidní objekty – ohnivé objekty 

S pomocí konceptů vycházejících z teorií sítí aktérů (ANT) budu prozkoumávat 

dialogické jednání jako objekt, jehož bytí je utvářeno sítí spletitých a mnohdy velmi 

subtilních vztahů mezi řadou heterogenních entit. John Law chápe jako centrální koncept 

ANT heterogenní síť, která „není utvářena jenom lidmi, ale také stroji, zvířaty, texty, 
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penězi, architekty či jakýmikoliv dalšími materiály, které nás napadnou“ (2003: 2). Veškeré 

tyto entity se skrze vzájemné vztahy spoluutvářejí. „Lidé, technologie, „přírodní“ 

fenomény, dokumenty, jiné než lidské (non-human) formy života, sociální fakta, 

kolektivity a fenomény jsou všechny výsledkem vztahů, jsou to materiály, které jsou 

utvářené v interakci“ (Law 2008: 632). 

Aktérské sítě přitom nejsou předem pevně stanoveny ani jednou pro vždy 

„zkonstruovány“, ve smyslu budování něčeho pevného, ale jsou vykonávány (to perform) 

či uskutečňovány (to enact).
6
 Sítě vztahů drží pohromadě, pouze pokud jsou uskutečňovány 

(enacted) a znovu-uskutečňovány, „což se v praxi může dít, ale taky nemusí“ (Law 

2008:635).  

Latourova koncepce sítí aktérů pracovala s neměnným pohybujícím se aktérem 

(immutable mobile) (Latour, 1987: 227). Sítě aktérů chápe jako vysoce mobilní, na 

kontextu nezávislé a při pohybu neměnné entity. Immutable mobile představuje aktéra, 

který se pohybuje, ale zároveň drží svůj tvar – jednak ve fyzickém nebo geografickém 

prostoru, jednak jako více či méně stabilní síť asociací (Law, Singleton 2004: 4). Objekt 

zakládají alespoň dočasně stabilní vztahy mezi entitami.  

Dle de Laet a Mol (2000) jsou vztahy mnohem proměnlivější, než předpokládala 

původní ANT. Na příkladu zimbabwské pumpy ukazují, jak může být zkoumaný objekt 

fluidní. Zimbabwská pumpa typu B, je druh pumpy, který je velmi oblíbený 

v zimbabwských vesnicích. Od dob svého vynalezení se pumpa různě proměňovala. Měnil 

se její design, změnily se komponenty, z kterých je postavena, proměňuje se způsob, jakým 

je opečovávána a používána. Zimbabwská pumpa nezávisí na své původní a neměnné 

podobě, svoji odolnost naopak zakládá na proměnlivosti a adaptabilitě. Řadu součástek, 

které tuto pumpu tvoří, je možné nahradit součástkami jinými, které jsou lokálně dostupné. 

                                                           
6
 Mol (2002:32) upozorňuje, že sloveso to perform neboli provést, vykonat, splnit, ale také předvádět, 

účinkovat, hrát (Anglicko-český. Česko-anglický slovník 2002), může příliš sugerovat divadelní metaforu a 

vyvolávat představu, že za vztahy a sítěmi existuje nějaké zákulisí, kde se skrývá ta pravá realita. Proto 

upřednostňuje používání slov odvozených od slovesa to enact – uskutečňovat. Performativní metafora by 

se mohla zdát vhodná pro můj výzkumný terén, který se z velké části nalézá na DAMU, avšak mezi hlavní 

principy dialogického jednání patří snaha „nehrát“.  
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Kožené těsnění je například možné vyměnit za těsnění z pneumatiky, čímž se pumpa sice 

částečně promění, ale svoji funkci neztratí. Pumpa skrze vztahy s dalšími entitami 

významně variuje způsob svého bytí i jednání, i přesto je však stále zimbabwskou pumpou 

typu B. Fluidita vztahů, které zimbabwskou pumpu utvářejí, její nestabilní identita a 

proměnlivé hranice jdou dle de Laet a Mol (2000) klíčové pro její existenci a zachování a 

zakládají její odolnost. Adaptabilita ji činí silnější a úspěšnější, protože může existovat 

v měnících se podmínkách, v rozmanitých situacích (2000: 226-227). De Laet a Mol na 

rozdíl od Latoura mluví o pohyblivém a zároveň proměnlivém objektu – mutable mobile. 

„Objekt nebo skupinu objektů lze chápat jako soubor vztahů, které se postupně mění a 

vzájemně na sebe adaptují, spíš než by zůstávaly rigidní“ (Law, Singleton 2004: 9). Při 

zkoumání takových aktérů bychom si pak měli klást otázku, jakých adaptací je potřeba, aby 

objekt mohl přežít?  

Law a Singleton navrhují třetí typ objektu – tzv. fire object. Takový objekt je 

utvářen nejen entitami, které jsou přítomné, ale také těmi, které absentují. „[O]bjekt je 

přítomnost. Je přítomný tady a teď, ale ať už nabývá jakékoliv podoby přítomnosti, vždy 

implikuje soubor absencí“ (2004: 12). Objektu nemůžeme porozumět, pokud o něm 

nepřemýšlíme jako o souboru přítomných hybných sil, které se rodí z nutně nepřítomných 

realit. Ohnivý objekt vedle sebe staví a proměňuje nespojité reality, které nemohou být 

společně uvedeny v přítomnost. Jako příklad ohnivého objektu Law a Singleton (2004) 

uvádí alkoholické onemocnění jater. Léčba i samotná nemoc se zakládají na tom, že 

hospitalizovaný jedinec pil. Aby však léčba byla úspěšná, nesmí být alkohol a jeho pití 

v nemocnici přítomné. I přesto tuto absenci je s ním nemoc i její léčba neoddělitelně spjata.  

  „Ohnivé objekty“ jsou stejně jako fluidní objekty proměnlivé, ale změny, ke kterým 

u nich dochází, nejsou plynulé a pozvolné, ale nabývají podobu skoků a diskontinuit. 

„Podle takového způsobu uvažování jsou trvalé objekty energetické entity nebo procesy, 

které staví proti sobě, rozlišují, vytvářejí a přetvářejí absence a přítomnosti. Jsou utvářeny 

v odloučení/rozpojení [disjuction]“ (Law, Singleton 2004: 13). Takovéto objekty 

transformují neprovázané reality, shromažďují je a zpřítomňují (ibid.).  

Tyto tři typy vymezení objektů – jako sítí, fluidních objektů a ohnivých objektů se 

nemusí vzájemně popírat. Zkoumaný objekt může nabývat odlišných forem existence. 
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„Objekt pravděpodobně neexistuje pouze v jedné z těchto forem, ale spíše v různých 

formách, mezi kterými proplouvá“ (Law, Singleton 2004: 17). Při výzkumu je dobré 

promýšlet, jakým způsobem drží entity svůj tvar – jako svazky či objemy (volumes), jako 

stabilní konfigurace sítí, jako pozvolné vztahové přeuspořádávání nebo jako vztahy mezi 

entitami přítomnými a nepřítomnými? (Law, Singleton 2004: 17). V návaznosti na tyto 

úvahy o povaze objektu si napříč prací kladu otázky: Jakými způsoby je dialogické jednání 

uskutečňováno? Jaké vztahy jej tvoří? Proměňují se tyto vztahy? Je jejich proměna 

pozvolná nebo spíše skoková? Lze v praxi dialogického jednání rozpoznat vzorce 

přítomností a absencí? 

Cílem výzkumu není identifikovat dialogické jednání jako jeden z výše jmenovaných 

typů objektů, ale prozkoumávat jednotlivé konkrétní situace, v kterých nabývá kvalit té či 

oné formy objektu, či formy úplně jiné a jak mezi těmito formami přechází. Jak bylo řečeno 

výše, objekty spíše proplouvají různými formami existence, než že by byly uskutečňovány 

pouze jednou z nich. 

2.3 Symetrický přístup 

Teorie sítí aktérů zdůrazňuje, že objekty nemají předem danou povahu a význam, ale 

jsou utvářeny vztahy mezi různorodými entitami. Jsou to objekty hybridní povahy. 

Abychom mohli pochopit jejich existenci, je potřeba nahlížet odlišné prvky a jejich vztahy, 

které realitu utvářejí rovnoměrně, a nenechat své poznání ovlivnit jasně vymezenými 

kategoriemi, které určité prvky a jejich kategorie považují za významnější než jiné. 

Takovýto pohled umožňuje koncept zobecněné symetrické antropologie, jejíž tři hlavní 

principy Latour (2003) vymezuje jako: snahu vysvětlovat stejnými pojmy pravdy a omyly, 

lidské a ne-lidské (non-human) a úsilí potlačit radikální rozlišování „My“ a „Oni“. Michel 

Callon říká, že zobecněná symetrie znamená „mluvit o protichůdných názorech stejně.“ 

Výzkumník by měl používat stejný slovník a stejné pojmy, ať už mluví o jakýchkoliv 

aspektech zkoumaného (1986: 4).  

V návaznosti na tento princip neusiluji o odhalení pravdivých či mylných přístupů 

v praxi dialogického jednání, spíše se pokusím o rozkrytí a tematizaci rozporů, které se v ní 

objevují. Důležité při tom bude nevysvětlovat „jen ta tvrzení (…) informantů, která jsou 
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v rozporu s naší ontologií, ale i ta, která jsou v harmonii“ (Brož, Stöckelová 2015: 18). 

Cílem je tedy zachytit rozmanité podoby skutečnosti a její nejednoznačnost, což je dle 

Viviera de Castra (2004) konstitutivní dimenzí antropologie, která by se měla především 

zabývat nedorozuměními a porovnáváním nesouměřitelného. V návaznosti na 

nejednoznačnou povahu dialogického jednání se v práci pokusím ukázat, že, jak konstatuje 

Konopásek, „jedna a ta samá věc může mít vícečetnou existenci, jako kdyby objektivně šlo 

o několik různých věcí“ (2010: 52-53). 

S odkazem na druhý princip symetrické antropologie si kladu otázku: Jaké lidské a 

mimo-lidské entity se podílejí na uskutečňování dialogického jednání? Disciplíně se věnuje 

množství textů pocházejících především z pera Ivana Vyskočila či jeho spolupracovníků. 

Tyto texty se obvykle soustředí na postavu zkoušejícího, případně asistenta. Do velké míry 

upřednostňují zkoumání lidí před zkoumáním jiných entit, které dialogické jednání 

spoluutvářejí. Svojí prací poukazuji na aktivní roli dalších entit, které bývají ve vědění o 

dialogickém jednání upozaďovány, nereflektovány, či chápány jako pouhý kontext, pouze 

jako zprostředkovatelé (intermediaries). Půjde mi o rehabilitaci těchto věcí jako 

prostředků/překladačů/transformátorů (mediators), kteří nejsou neutrálními přenašeči 

určitého jednání a bytí, ale samy jej spoluutvářejí (Latour 2005: 39). Law navrhuje klást si 

otázku, zda „[j]e jednající jednajícím primárně proto, že obývá určité tělo, které je 

nositelem vědění, dovedností hodnot a všeho ostatního? Nebo je jednajícím, protože obývá 

soubor elementů (samozřejmě včetně těla), které se rozpínají do sítě materiálů, somatických 

i jiných, které obklopují každé tělo?“ (Law 2003: 4). 

Třetím principem symetrické antropologie je odmítání radikálního rozlišování „My“ 

a „Oni“. V práci usiluji o odvržení staticky pojatých dichotomií a kategorizací, které 

neberou v potaz, že jevy mohou zároveň spadat do více otevřených a proměnlivých 

kategorií, jak již vyplývá z výše popsaných teorií. Ve svém výzkumu se snažím maximálně 

vyvarovat purifikovaným analytickým klasifikacím a zároveň zkoumám, jakým 

kategorizacím dialogické jednání podléhá a jaká rozmanitost se za nimi skrývá. Důležité je 

aplikovat tento princip také na vztah výzkumníka ke zkoumanému. „Jestliže je skutečnost 

mnohočetná a do jisté míry vždycky neurčitá, na její artikulaci, „zurčiťování“ nebo 

uskutečňování se podílejí nejen zkoumané entity, ale také samotní výzkumníci.“ Klíčová je 
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„[s]ymetrizace výzkumníků a zkoumaných jako aktérů, vytvářejících a přetvářejících 

skutečnost“ (Brož, Stöckelová 2015: 25). 

Pro naplnění smělého cíle symetrické antropologie je potřeba, aby výzkumník 

překládal a rozkládal jednotlivé aspekty zkoumaného. Aby byl citlivý ke kategoriím, které 

jsou výzkumnému terénu vlastní, avšak kriticky je nepřejímal v jejich purifikované podobě, 

ale překládal je do vztahů mezi řadou entit, které nemusí být samozřejmé. Poznání světa 

dialogického jednání způsobem, o kterém zde mluvím, je ztíženo osobitým diskurzem, 

s kterým je tato disciplína svázána. Ten může komplikovat uplatňování výše představených 

konceptů a principů symetrické antropologie. Jazyk, který dialogické jednání spoluutváří a 

kterým se prezentuje, upřednostňuje aktéry lidské před mimo-lidskými a uzavírá tak 

zkoumané do bubliny, ve které se slova dávají neustále do podobných souvislostí, neboť 

pouze v těchto spojeních jsou považována za významná, srozumitelná a smysluplná. Allen 

s odkazem na Foucaulta upozorňuje, že jako výzkumníci jsme náchylní k tomu nechat se 

lapit do způsobu uvažování, který opřádá zkoumané téma a předurčuje způsob, jakým jej 

„známe“. Začíná pak být obtížné přemýšlet o daném tématu jinak, a my se můžeme stát 

obětí specifického režimu pravdy a přestaneme být schopni uvažovat mimo něj (Foucault 

1977: 199 cit. in Allen 2003: 23-24). Diskursivní praktiky zkoumaného fenoménu a 

zkoumaných lidí nejsou pouze jakousi pastí, která znemožňuje uvažovat o dialogickém 

jednání novým způsobem, jsou také součástí jeho existence. Neusiluji tedy o jejich 

odvržení, ale spíše o reflexi slovníku dialogického jednání a o jeho zpřesňování či 

překládání. Při překládání hledáme ekvivalenty slov, protože ale žádná dvě slova nejsou 

totožná, vyžaduje překlad také jistý podvod (Law 2007: 5). Abych měla jistotu, že můj 

popis dialogického jednání není zcela vzdálený zkoumanému, konzultovala jsem práci 

s těmi, kteří se hodin dialogického jednání účastní a podílí se na jejich uskutečňování. Pro 

dosažení vzájemného porozumění bylo potřeba obousměrného překládání, ať již z jazyka 

dialogického jednání, tak z jazyka typického pro teorie sítí aktérů. 

2.4 Záměr výzkumu 

Napříč touto kapitolou jsem v návaznosti na teoretické koncepty nastolila řadu 

otázek. Na závěr je proto na místě, tyto otázky seskupit a ukázat, na co se ve výzkumu 
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budu soustředit především. V práci se zamýšlím nad tím, jaké entity bytí dialogického 

jednání spoluutvářejí, v jakých jsou vzájemných vztazích a jakým způsobem jsou různé 

mody bytí sjednocovány. Kladu si otázku, zda lze způsoby jeho utváření popsat koncepty 

aktérských sítí, fluidních objektů, ohnivých objektů, anebo zda lze procesy jeho znovu-

vznikání popsat jiným způsobem. Při hledání odpovědí na tyto otázky se pokusím aplikovat 

přístup symetrické antropologie. Záměrně říkám, že se „pokusím“, protože celý výzkumný 

proces doprovázelo a v momentě, kdy tuto práci píši, stále doprovází mnoho momentů 

selhání (failures), jak o nich mluví například Rose (1997). Ne vždy se mi dařilo vysvětlovat 

entity různé povahy stejnými pojmy, zcela se vyhýbat jednoznačným kategorizacím a 

dichotomizacím a také symetrizace mezi mnou a zkoumaným nebyla dokonalá. Tato 

selhání a nedostatky se v práci snažím zachytit a nasvítit, spíše než zatajit. Moje práce není 

hledáním jednoznačných odpovědí, ale spíše tázáním se: Jaké dialogické jednání může být? 

Jaké entity mohou v jeho utváření hrát roli a jakým způsobem je možné je brát v potaz?  

Některé koncepty teorie sítí aktérů jsou diskursu dialogického jednání vlastní, 

nejsou však často vlastní výzkumnému přístupu a tázání těch, kteří se disciplínou zabývají. 

Dialogické jednání je minimálně v posledních patnácti letech poměrně intenzivně 

zkoumáno.
7
 Tato práce rozhodně nepatří mezi první, které jsou o něm napsány. Je však 

první, která jej prozkoumává tímto prizmatem. Dosavadní výzkumy se obvykle věnovaly 

některé dílčí části dialogického jednání, prozkoumávaly například, jakým způsobem lze při 

zkoušení dialogického jednání pracovat s hlasem, řečí, tělem, prostorem či časem, věnovaly 

se reflexím studentů dialogického jednání, podobnostem dialogického jednání 

s psychoterapií, filosofickým otázkám spjatým s dialogem apod. Způsobu, jakým je 

dialogické jednání utvářeno jako disciplína, se existující publikace nevěnují. Takové tázání 

však především v současné době považuji za velmi užitečné a podstatné. Disciplína se v 

narůstajícím měřítku odehrává mimo dohled Ivana Vyskočila, který její podobu navrhl. 

S dialogickým jednáním se můžeme setkat na nejrůznějších místech
8
 a může být 

                                                           
7
 Rozvoj zkoumání dialogického jednání byl institucionálně podpořen založením Ústavu pro výzkum a 

studium autorského herectví v roce 2001.  

8
 Dialogické jednání je vyučováno jako předmět na FF Univerzity Karlovy, na FF Masarykovy univerzity v Brně, 

disciplíně se ale například věnuje i mezinárodní divadelní skupina Home, vzdělávací centrum AZC, 

sdružení Zde jsou lvi, placené kurzy probíhaly v Maitree, či byly nabízené Školou rétoriky. 
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praktikováno velmi rozmanitým způsobem. Je proto na místě se ptát, do jaké míry je spjato 

se svým zakladatelem? Jakým způsobem disciplína trvá na svých hranicích a co zajišťuje, 

aby se nerozpustila ve směsi zcela nesourodých praxí, které by spojoval pouze stejný 

název? 
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3 Strategie výzkumu 

Tato práce vznikala na základě intenzivního setkávání se zkoumanými, které probíhalo 

jednak v rovině méně osobní a silně verbální – skrze texty pojednávající o dialogickém 

jednání, jednak v rovině velmi osobní a tělesné – skrze účast na hodinách, praktikování 

disciplíny, psaní terénního deníku, rozhovory s účastníky hodin a jejich vedoucími. Po 

dobu tří let jsem chodila na devadesátiminutové vyučovací hodiny „Dialogického jednání 

s vnitřním partnerem“, jednou až dvakrát týdně, a aktivně jsem se jich účastnila. Na 

hodinách jsem nejen pozorovala, jakým způsobem je dialogické jednání utvářeno a 

realizováno, ale také jsem jej ve vztahu s různorodými prvky lidskými i mimo-lidskými 

praktikovala, utvářela a přetvářela. Dialogické jednání jsem zažívala, poznávala a 

realizovala „na vlastní kůži“. 

Tato směs verbálních a tělesných zkušeností s dialogickým jednáním promíchaná 

především s některými východisky teorií sítí aktérů zakládala způsob, jakým probíhal 

výzkumný proces od nejasně formulovaného tématu až k psaní této práce. Každý výzkum 

vyžaduje, aby si výzkumník kladl otázku, jak bude ke zkoumanému přistupovat a jak jej 

zpřítomní v textu. Otázka výzkumné strategie není pouze otázkou epistemologickou – 

tázající se po způsobech, jakými lze realitu poznávat, ale také otázkou ontologickou – 

tázající se po způsobech, jakými lze realitu utvářet a zpřítomňovat, a otázkou etickou – jak 

citlivě pracovat se zkoumanými, jak je zahrnout do výzkumného procesu a současně jim 

zbytečně nečinit újmu. 

Právě tyto tři roviny spjaté s výzkumným procesem popisuji v této kapitole. Nejprve 

vysvětluji, jak jsem zkoumané o výzkumu informovala, a popisuji důvody praktické i 

osobní, které mě k tomuto postupu vedly. Dále se zabývám výhodným nastavením 

dialogického jednání jako situace zkoumání, které mi mnohdy otevíralo dveře ke sdílení a 

vyjednávání s ostatními, následně však upozorňuji na emocionální rovinu terénu, která mé 

výzkumné možnosti spíše limitovala a přivedla mě ke komornějšímu způsobu zapojení 

zkoumaných do výzkumu. Poukazuji na selhání, ke kterým při snaze zapojit zkoumané jako 
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spoluvýzkumníky docházelo, a na způsoby, jakými se je (ne)podařilo zapojit do tvorby 

vědění o dialogickém jednání. V závěru kapitoly se zamyslím nad vlastní pozicí ve 

výzkumném procesu a nad tím, komu či čemu jsem jako výzkumník vlastně zodpovědná. 

3.1 Koho informovat a jak? 

Strategie participativního pozorování mě přivedla k úvahám o etice výzkumu a 

k otázkám, do jaké míry je potřeba účastníky o výzkumu informovat a jakým způsobem. 

„Etická dilemata a obavy jsou součástí běžné výzkumné praxe, ať už se jedná o jakýkoli 

druh výzkumu“ (Guillemin, Gillam 2004: odst. 2). Antropologické asociace obvykle ve 

svých kodexech a směrnicích stanovují, že všichni účastníci výzkumu by měli být o jeho 

průběhu informováni. Česká asociace pro sociální antropologii říká, že „výzkumník by měl 

lidem, s nimiž pracuje, v jim srozumitelném jazyce a termínech vysvětlit, čeho se daný 

výzkum týká, proč jej dělá a kdo je jeho zadavatelem, případně kdo jej finančně podporuje“ 

(CASA 2016). Zároveň by měl výzkumník respektovat právo lidí se výzkumu neúčastnit 

(ibid.). 

V mém výzkumu lze identifikovat dvě hlavní skupiny zkoumaných osob – jednak to 

jsou ti, kteří dialogické jednání na Katedře autorské tvorby vedou – asistenti dialogického 

jednání (včetně Ivana Vyskočila) a jednak ti, kteří na hodiny docházejí a svojí přítomností a 

působením přispívají k rozvíjení této disciplíny. Ještě předtím, než jsem vstoupila na půdu 

Divadelní akademie, považovala jsem za zcela samozřejmé informovat o svém výzkumném 

záměru KATaP, respektive ty vyučující, kteří se podílejí na utváření hodin dialogického 

jednání. Mé první kroky na katedře směřovaly do kabinetu KATaP, kde jsem svůj pobyt na 

hodinách prodiskutovala s jednou z dlouhodobých a klíčových asistentek dialogického 

jednání Evou Slavíkovou. V průběhu prvního roku jsem postupně o své práci mluvila 

s jednotlivými asistentkami,
9
 které v různé míře během hodin studenty informovaly o mé 

přítomnosti na hodinách dialogického jednání a mém výzkumném záměru. Původně jsem 

měla v úmyslu sama konzultovat se všemi účastníky hodin, zda souhlasí s tím, že si budu 

dělat poznámky, mj. i o jejich počínání. Tento ideální scénář přiznaného výzkumu se mi 

                                                           
9
 Přestože dialogické jednání vyučují i asistenti, jak jsem již zmínila v úvodu, během svého výzkumu jsem se 

na hodinách setkala pouze s asistentkami a s jedním asistentem až v závěru psaní této práce. 
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ovšem nepodařilo zcela naplnit, a to z řady výzkumných, osobních i praktických důvodů, 

které dále osvětlím.  

Lidé na hodiny často nechodili včas, takže i když jsem já sama či některá 

z asistentek ostatní o výzkumu informovaly, byli zde lidé, kteří se o něm nedozvěděli. 

Zároveň se skladba účastníků hodin v průběhu semestru proměňovala, a tak se množství 

neinformovaných s každou hodinou rozšiřovalo. V žádném případě jsem neměla v úmyslu 

vést utajovaný výzkum, který je ospravedlnitelný pouze v některých specifických 

případech, obvykle spojených s výzkumem zneužívání moci, porušování zákonů či násilí 

(CASA 2016). O výzkumu jsem na hodinách s ostatními otevřeně mluvila a snažila jsem se 

je také, pokud pro to byl čas a prostor, informovat před hodinou či po ní. Nechtěla jsem 

nicméně připomínat svůj výzkumný záměr na každé hodině, a to především z toho důvodu, 

že jsem měla pocit, že bych tím narušila strukturu hodiny, která vždy začínala úvodním 

slovem některého z asistentů. To mělo vést k navození příjemné, bezpečné a podpůrné 

atmosféry pro zkoušení dialogického jednání. Pokud by se v úvodu řešil můj výzkum, 

mohlo by dojít k narušení této atmosféry, která je pro průběh hodin klíčová. 

I přesto jsem tuto variantu několikrát vyzkoušela a pouze jednou jsem narazila na 

situaci, která poněkud zpochybnila neproblematičnost mojí výzkumnické pozice. Jedna 

z účastnic mě při svém zkoušení dialogického jednání označila s takovým zvláštním až 

pejorativním nádechem za „zapisovatelku“ a předvedla „divadélko“, ve kterém mně shrnula 

základní principy dialogického jednání. Měla samozřejmě pravdu, na hodině jsem seděla a 

neustále jsem si zaznamenávala, co ostatní dělají a říkají. Se zápisníky tam ale obvykle 

seděli i jiní frekventanti a také si stále něco zapisovali; myslela jsem si, že tedy nejsem tak 

nápadná, ne každý si ale asi zapisoval tak zuřivě jak já. Co ale s tím? Ve chvíli, kdy mě 

během svého zkoušení Milena označila za zapisovatelku, bylo mi trapně. Okamžitě jsem 

tužku a papír odložila a snažila jsem se být co nejneviditelnější. Můj soused mě ale 

poplácal po zádech a řekl: „Z toho si nic nedělej, ona je prostě taková drsná, piš si dál.“ 

Podobného povzbuzení se mi dostalo i od jiných účastníků a asistentek. Na jedné straně 

mohlo být Mileně mé zapisování nepříjemné, moje přítomnost ji rušila a vadilo jí, že ji 

někdo pozoruje. Na druhé straně byla o výzkumu informována a vůbec nic nenamítala. 

Dokonce ani po tomto výstupu nechtěla, abych zápisky o jejím vystoupení vyřadila, 
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přestože jsem se jí na to ptala. Někteří přítomní její zkoušení interpretovali jako možnost 

předvést se přede mnou a možná se objevit v mé diplomní práci. Její výstup probíhal jako 

lehce přehnaný, afektovaný a z mého pohledu také mírně agresivní výklad někoho znalého, 

zkušeného někomu, kdo je méně obeznámený. Vysvětlovala mi, co se v dialogickém 

jednání může dělat a co naopak není dobré dělat. Tím, že o výzkumu věděla a byla si jej 

vědoma, získala možnost a prostor pro to, aby se k němu vyjádřila a případně vůči němu 

namítala. Svým vystoupením mi připomněla, že zkoumané nelze brát pouze jako předmět 

výzkumu, ale jako účastníky výzkumu, které je žádoucí přizvat do tvorby vědění o 

zkoumaném fenoménu. Guillemin a Gillam považují tuto strategii, kdy ze zkoumaných 

učiníme v podstatě „spoluvýzkumníky“, kteří následují náš záměr a různě jej proměňují, za 

jednu z možných odpovědí na výtku, že zkoumaní jsou pouhými prostředky a nástroji 

výzkumníků a z účasti na výzkumu nemají téměř žádný prospěch (2004: odst. 24). Jistě by 

bylo zajímavé mít takových příspěvků více. Popisovaná situace mi však byla velmi 

nepříjemná, a to především proto, že na nějakou dobu přesunula pozornost na mě a na můj 

výzkum, což mě značně znervóznilo a v podstatě mi znemožnilo dál vnímat, co se na 

hodině děje.  

Milenin výstup byl přitom nádhernou ukázkou toho, jak se předmět zkoumání může 

výzkumným snahám vzpouzet. Cestou maximálního zviditelnění výzkumnické pozice a 

přizváním ostatních účastníků jako „spoluvýzkumníků“ do procesu tvorby vědění o 

dialogickém jednání, bych dala zúčastněným větší prostor pro diskuzi, čímž bychom mohli 

společně vyjednávat o povaze zkoumaného předmětu. Narušení běžného průběhu hodiny a 

zjevné ovlivnění zkoušení dialogického jednání skrze nastolení tématu výzkumu nemusíme 

chápat jako nežádoucí zásah. Ve výzkumu bychom se neměli bát „vystavovat jak 

studované, tak výzkumníka ‚nepřirozeným‘ situacím, ve kterých se artikuluje něco nového“ 

(Stöckelová, Abu Ghosh 2013: 26-27). Popisovaná situace pro mě ale byla natolik 

nepříjemná, že jsem se do ní již znovu nechtěla dostat. Nikdy jsem svoji identitu 

výzkumníka netajila, avšak zároveň jsem na ni přehnaně neupozorňovala. Na takové 

nepohodlí jsem nebyla připravena (více v podkapitole „Výzkumný terén a emoce“). O 

svém výzkumu jsem proto informovala spíše komornějším způsobem při individuálních 

rozhovorech s ostatními.  
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3.2 Výzkumná dimenze dialogického jednání 

„Ve velké většině případů se při (…) výzkumu po lidech chce, aby více či méně 

aktivně podstoupili procedury, o které nestojí, které sami nevyhledávali a jejichž hlavním, 

ani jediným smyslem není přinést účastníkům nějaký prospěch, třebaže občas lze i z 

výzkumu nepřímo profitovat“ (Guillemin, Gillam 2004: odst. 24). Strategie přizvání 

ostatních jako spoluvýzkumníků klade velké nároky na zúčastněné, kteří se již takto na 

hodinách dialogického jednání mnohdy ocitají ve vypjatých a intelektuálně náročných 

situacích. Samotnými vedoucími hodin jsou nabádání k tomu, aby si dialogické jednání 

zkoumali, aby si o něm přemýšleli, reflektovali, co na hodinách prožili, a případně své 

poznatky odevzdali v písemné podobě jako reflexi na katedře. Výzva k napsání reflexe 

zaznívá velmi obecně a zeširoka – jsme vyzývání k tomu, abychom jakýmkoliv způsobem 

verbalizovali to, co na hodinách zažíváme. Reflexe tedy nemají jednotný předem stanovený 

formát, jejich obsah závisí na každém zkoušejícím. Některé reflexe jsou tak spíše popisem 

jednotlivých úkonů, které zkoušející na place dělal, jiné jsou vyprávěním plným emocí. 

Důraz na význam psaní reflexí je na hodinách, obvykle v jejich závěru, kladen velmi často. 

Především Vyskočil chápe reflexi jako verbalizované zachycení prožitého, které nám 

umožní lépe pochopit a prozkoumat, co jsme na hodinách zažili. 

Reflexe jsou významnou součástí dialogického jednání a zdrojem jeho poznání. 

Umožnují navíc, aby lidé vypovídali o zkoumaném a praktikovaném svým způsobem. 

Nabízí možnosti nového pohledu na dialogické jednání, který není zatížen mými 

výzkumnými otázkami a teoretickým pozadím, které nevyhnutelně usměrňují a utváří 

způsob, jakým jsem schopna dialogické jednání zpřítomnit v této práci. Usilovala jsem 

proto o získání reflexí od některých studentů. Tato snaha se ovšem nesetkala s velkým 

úspěchem. Své reflexe mi poskytli pouze dva účastníci, ostatní si je buď nepsali, anebo je 

považovali za nesmyslné. Někteří asistenti dialogického jednání mě místo reflexí odkázali 

na své články, práce a publikace, v kterých se dialogickým jednáním zabývají. 

Zamýšlení se nad dialogickým jednáním je zde otevřenou možností a nikoliv 

povinností. Má sloužit především samotným studentům a jejich rozvoji. Reflexe ovšem 

slouží i k výzkumu dialogického jednání na katedře. Mnoho účastníků na výzvy k psaní 
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reaguje a dělá si poznámky během hodin nebo pak ve svém volném čase, pro některé je 

však tento rozměr dialogického jednání nepodstatný nebo není natolik významný, aby si na 

něj našli čas. 

Výzkumný aspekt je zde permanentně přítomen, avšak nenásilně a nenápadně. 

Mnozí účastníci si to možná ani neuvědomují, ale v podstatě svojí přítomností na hodinách 

souhlasí s tím, že budou zkoumáni. Stávají se předmětem zkoumání ostatních přítomných, 

kteří si občas dělají na hodinách poznámky, které se následně mohou objevit a objevují v 

seminárních pracích, článcích, příspěvcích či knihách. O něco silněji si na hodinách 

uvědomíme, že jsme zkoumáni, když se zde objeví kamera, která zaznamenává průběh celé 

hodiny. Ani v těchto situacích se však na souhlas s natáčením obyčejně nikdo nikoho neptá, 

natolik je výzkumná dimenze dialogického jednání chápána jako jeho samozřejmá součást. 

Pouze na jedné hodině z pěti, na kterých byla přítomná kamera, jsem zažila, že asistenti 

vysvětlili její přítomnost, zeptali se nás, zda nám nevadí a ujistili nás, že záznamy nebudou 

nikomu poskytnuty ani nikde použity bez našeho souhlasu. Jak vyplynulo z rozhovorů a 

z pozorování na hodinách, kamery studentům vůbec nevadí a nevnímají je jako něco, co by 

narušovalo jejich soukromí. 

Toto nastavení je pro výzkum přívětivé. Jakékoliv zkoumání dění na hodinách 

dialogického jednání je spíše ceněno, než nahlíženo s podezřením. Tužka se zápisníkem mi 

mnohdy otevíraly dveře k dalším informacím. Především asistentům přišlo skvělé, že 

si dělám poznámky a povzbuzovali k tomu i ostatní. Někdy moji aktivitu oceňovali i jiní 

studenti a zajímalo je, co si zapisuju a proč. Mnozí se mi pak sami nabídli, že mi poreferují 

ještě o svých dalších zkušenostech s obdobnými disciplínami. Přehnané zdůrazňování mé 

výzkumnické pozice by mohlo výzkum zbytečně vyčlenit ze samozřejmě přijímaných 

výzkumnických aktivit ostatních. Já jsem v žádném případě ale nechtěla, aby můj výzkum 

nějak vyčníval, a už vůbec jsem nechtěla, abych vyčnívala já. Přílišné nasvěcování 

výzkumnické pozice mě značně znejišťovalo, jak už bylo patrné z příkladu s Milenou. Ve 

volbě metodologické strategie hrál významnou roli ještě jeden aspekt či spíše nepříjemnost, 

o které se tak často v antropologické literatuře nemluví, která však mou práci a její 

nesnadný průběh konstituovala natolik, že ji nemohu a nechci zatajit.  



33 
 

3.3 Výzkumný terén a emoce 

Při hledání etického způsobu vedení výzkumu bývá zdůrazňováno především 

pohodlí zkoumaných a jejich ochrana. Ve výzkumu se snažíme, aby se zkoumaní nacházeli 

v takových situacích a v takovém kontextu, aby byly možnosti jejich praktikování a 

prezentování zkoumaného co nejotevřenější a nejvlídnější, a abychom jako výzkumníci 

mohli zahrnout do svého vědění a praxe co nejbohatší podoby reality. Významnou roli 

v procesu tvorby vědění ovšem hraje i rozpoložení a povaha výzkumníka. Potřebujeme, aby 

se výzkumník nacházel v kontextu a situacích, v kterých je schopen co nejpozorněji vnímat 

a zkoumat, co se kolem něj děje. Výzkumníci mnohdy mají vlastnosti, které nejsou pro 

výzkumnou praxi nápomocné, a někdy je bohužel, jako v mém případě, nedokážou zcela 

překonat.  

Jsem stydlivá začínající antropoložka, která se necítí dobře v komunikaci s cizími 

lidmi. Před každým rozhovorem jsem si musela dodávat odvahy a mnoho dotazů jsem 

nikdy nevyřkla. Při neformálních rozhovorech jsem byla nervózní a na odpovědi 

informátorů se mi občas nedařilo plynule navazovat a myšlenky dále rozvíjet. Stud a snad 

nízké sebevědomí významně spoluutvářely moji, a tím možná i vaši znalost dialogického 

jednání. Stejně tak někdy zasáhla únava, podrážděnost, nemoc apod. Ne vždy jsem si dělala 

poznámky, ne vždy jsem se snažila bavit s ostatními, ať už studenty či vyučujícími, ne vždy 

mě hodiny dialogického jednání bavily či zajímaly. Mnohokrát jsem si nebyla jistá, zda lze 

mojí částečnou přítomnost vůbec považovat za antropologické zúčastněné pozorování.  

Iveta Hajdáková (2013) o svém zúčastněném pozorování v luxusních restauracích 

napsala, že se v terénu cítila jako „slon v porcelánu“, přišla si neohrabaná nejen jako 

antropoložka, ale také jako účastnice každodenního provozu zkoumané restaurace. S jejím 

popisem nepříjemných pocitů v neznámém prostředí a v neznámé situaci jsem se zcela 

ztotožnila. Zdálo se mi, že na hodinách dialogického jednání se neumím chovat ani jako 

běžný student, protože jsem si do notýsku zapisovala mnohem častěji než ostatní a 

současně s dalšími lidmi na hodinách mluvím méně než ostatní, čímž jsem se možná 

stávala také špatným antropologem. Zároveň však do utváření vědění o dialogickém 

jednání mnohdy zasáhla má rozjařená a přátelská nálada, velký zájem, odhodlání apod. 
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Obdobně na tom mohli být i studenti a asistenti - mohli být unavení, naštvaní, nešťastní, 

podráždění, ale stejně tak mohli být v dobré náladě, veselí, radostní atd. Pro některé bylo 

snadné bavit se mnou i s ostatními a být v jejich přítomnosti, pro jiné to mohl být obdobný 

problém jako pro mě. Kdo ví, každopádně bych chtěla upozornit, že konstelace, v níž jsem 

získávala, utvářela a přetvářela informace, byla velmi složitá. A že „terén je často hluboce 

emocionální záležitostí, neustálým zmatkem emocí od pochyb a akutního pocitu stesku po 

domově po smích a určitý druh přátelství, které jsou zásadní součástí způsobu, jakým 

promýšlíme situace, v kterých se nalézáme“ (Thrift 2003: 106). Tyto emoce se významně 

promítly do mého zkoumání dialogického jednání, ale zůstává otázkou, jakým způsobem. 

Hajdáková k tomu říká, že „nepříjemné pocity v terénu je možné chápat jako klíč k reflexi, 

objektivizaci vztahu a mezery mezi antropoložkou a informanty, jako jedno z vodítek 

analýzy spíše než jako index špatného začlenění“ (Hajdáková 2013: 136). 

Postupem času jsem zjistila, že pocity nervozity a studu se dostavují hlavně v situaci, 

v níž mám o výzkumu mluvit veřejně před větší skupinu lidí. Proto jsem přešla 

k individuálnímu informování ostatních o mém výzkumném záměru a některé z nich jsem 

poprosila o rozhovor. 

3.4 Etické a epistemologické momenty výzkumných rozhovorů 

Během výzkumu jsem provedla šest rozhovorů se studenty hodin dialogického 

jednání a pět rozhovorů s asistentkami. Rozhovor jsem nedělala s Ivanem Vyskočilem, 

protože jeho sluch je poměrně špatný a já jsem ani během krátkých rozmluv na chodbě či 

na hodině nebyla schopná artikulovat natolik zřetelně, aby mi rozuměl. Přesto však věřím, 

že jeho hlas se do práce významně promítá, ať již skrze texty, které sám napsal, tak skrze 

jeho přítomnost na hodinách nebo rozhovory s ostatními, kteří jeho myšlenky 

zpřítomňovali. Rozhovory jsem chápala jako nejlepší způsob, jakým se zkoumaní mohou 

zapojit do mého výzkumu a proměnit se ve spoluvýzkumníky. Mým cílem nebylo zkoumat 

účastníky hodin dialogického jednání jako pasivní předměty. Jejich zkoumání, bez toho 

aniž bych jim dala možnost se k výzkumu vyjádřit, by v podstatě znamenalo opomíjet 

rozhodující zdroj pro vysvětlování zkoumaného (Latour 2002: odst. 13). Mojí snahou 

naopak bylo dát zkoumaným možnost namítat, protestovat a ohrazovat se vůči tomu, co se 
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o nich vykládá (Latour 2002: odst. 24). Pokud bych jim tuto možnost nenabídla, zcela bych 

rezignovala na jakoukoliv „objektivitu“ – ve smyslu Latourově – možnosti jsoucna klást 

námitky (Latour 2002: odst. 27).  

Doufala jsem, že v průběhu rozhovorů budeme společně uvažovat o dialogickém 

jednání a vzájemně vyjednávat o jeho povaze. Rozhovory jsem se snažila koncipovat 

neformálně, otevřeně, téměř nestrukturovaně. Chtěla jsem podnítit informátory, aby mi 

sami navrhovali, jakým tématům a jakým způsobem bych se mohla v práci věnovat. 

Především při prvních rozhovorech jsem pocítila, že přílišná otevřenost může být pro 

informátory matoucí a zneklidňující. Někteří mně vyzývali ke zpřesňování otázek a říkali, 

že se jim lépe odpovídá, než vypráví. Sami se necítili na to, aby se vymezovali vůči mé 

výzkumné strategii či vůči mým výzkumným otázkám. Obvykle se odvolávali na to, že je 

to přeci moje práce, můj výzkum a že já tomu rozumím určitě lépe než oni. Mezi mnou a 

jimi byla znatelná asymetrie, kterou se nepodařilo prolomit. S postupem psaní práce jsem si 

sama ujasňovala některé koncepty. Jejich přesnější a vyhraněnější podobu bylo snazší se 

zkoumanými projednávat a konfrontovat. V rozhovorech, především s asistentkami, které 

jsem dělala později, byl více přítomen prvek vyjednávání, neboť některé moje představy a 

koncepty vyvracely a navrhovaly koncepty jiné. Roli zde hrála navíc úplně jiná asymetrie 

než v rozhovorech se studenty. Většina asistentek, se kterými jsem prováděla rozhovor, se 

dialogickému jednání věnovala déle než deset let, některé téměř patnáct. Odpadla zde tedy 

představa, že já jsem tím, kdo dialogickému jednání rozumí lépe, která byla tolik přítomná 

v rozhovorech se studenty, kteří se disciplíně věnovali obdobně dlouhou dobu jako já.  

Všem, se kterými jsem dělala výzkumné rozhovory, jsem dala k podepsání 

informovaný souhlas (viz Příloha č. 1), v němž si mohli vyžádat anonymizaci a autorizaci 

rozhovoru po přepsání, ale také měli možnost odmítnout nahrávání. Kritériem etického 

přístupu pro mě byly principy zmiňované v doporučeních a směrnicích nejrůznějších, 

především amerických, kanadských a australských asociací, které kladou důraz na 

minimalizaci škod, ochranu soukromí a úctu k lidem (Guillemin, Gillam 2004: odst. 21). 

Informovaný souhlas zde bývá chápán jako jeden z nástrojů zajišťujících eticky správný 

výzkumný přístup. Sám o sobě však nezaručuje lidské a ohleduplné jednání oproštěné od 

manipulací a zneužívání. Mnohem důležitější je tzv. mikroetika výzkumu, neboli schopnost 
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výzkumníka „všimnout si etických souvislostí, když na to přijde, a také schopnost etické 

otázky promýšlet a vhodně na ně reagovat“ (Guillemin, Gillam 2004: odst. 20). 

Informovaný souhlas jsem nechápala jako nástroj k naplnění požadavků procedurální etiky, 

ale jako praxi zajišťující a stvrzující bezpečí a úctu ke zkoumaným. Informovaný souhlas 

jsem předávala jako materiální zpečetění velmi významného vztahu mezi mnou a 

zkoumanými, ti jej však, jak následně vysvětlím, povětšinou přijímali právě jako prostředek 

k naplnění požadavků procedurální etiky. 

Institut informovaného souhlasu se pro účastníky výzkumu ukázal jako poněkud 

cizorodý a překvapivý prvek. Mnoho informátorů se ptalo po jeho smyslu a nejprve jej 

chápali jako čistě byrokratickou záležitost, která mi umožní obhájit práci před komisí. Před 

podepsáním souhlasu jsem proto věnovala značný čas vysvětlení jednotlivých aspektů 

informovaného souhlasu, včetně významu autorizace, anonymizace či možnosti odstoupení 

od výzkumu. Materiální stránku věci – tedy „papír s podpisem“ – většina lidí nakonec 

pravděpodobně přeci jen chápala jako nesmyslnou formalitu. Informovaný souhlas 

vyhotovený ve dvou originálech (jeden pro mě a druhý pro informátora), hned po skončení 

rozhovoru vyhazovali, nebo si jej ani nebrali. Důsledky dohody stvrzené tímto „papírem“ 

však nakonec využili. Téměř všichni si přečetli přepsanou podobu rozhovoru a udělali 

v něm několik úprav. Možnost podívat se na své výpovědi navíc chápali jako zajímavou 

příležitost k sebereflexi, která může být podnětná pro jejich další uvažování o dialogickém 

jednání. Možnost promlouvat do výzkumu v nich vyvolávala zájem o připomínkování 

práce v průběhu jejího vznikání. Nakonec se k práci v jejích různých fázích vznikání 

vyjádřili čtyři účastníci hodin dialogického jednání a tři asistentky. Jejich reakce na zaslané 

texty, ovšem nebyly kritickými připomínkami, ale spíše pochvalami a povzbuzením k další 

práci. Výzkumnou praxí se mi nepodařilo docílit symetrizace mezi mnou a zkoumanými. 

Zapojení studentů a asistentů do mého výzkumu bylo mnohem menší, než v jaké jsem 

doufala a jaké jsem očekávala. I přesto však do práce významným způsobem promlouvali, 

ať již skrze výzkumné rozhovory, nezávazné konverzování, tak skrze samotné praktikování 

dialogického jednání na hodinách, které jsem si zaznamenávala do terénního deníku a 

porovnávala jej se svými úvahami o disciplíně. Studenti a asistenti dialogického jednání se 

ale nestali spoluvýzkumníky, kteří by cíle výzkumu vzali za své či měli touhu je přetvářet 

či se vůči nim vymezovat. 
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3.5 Má pozice v utváření vědění 

I přes nesmírně vstřícné a otevřené prostředí pro výzkum bychom neměli 

podlehnout představě, že byl výzkum zcela neproblematický. Etická dimenze výzkumu se 

nevztahuje jen na situace výzkumných rozhovorů, ale na veškeré interakce mezi 

výzkumníkem a spoluúčastníky výzkumu. „V kvalitativním výzkumu lze lidem ublížit 

velmi jemným a nenápadným způsobem“ (Guillemin, Gillam 2004: odst. 29), který 

vyplývá z podstaty těchto interakcí. Veškeré interakce nelze ošetřit souhlasem, výzkumník 

je proto často odkázán na vlastní posouzení jednotlivých eticky významných momentů, při 

čemž často riskuje, že se mu vždy nepodaří jednat s úctou k autonomii, důstojnosti a 

soukromí zúčastněných, a může někomu ublížit (Guillemin, Gillam: odst. 38). Cestou k co 

nejetičtěji vedenému výzkumu by dle McGraw a kol. mohla být reflexivita jakožto „proces, 

ve kterém výzkumníci podrobují sami sebe a svoje praktiky zevrubnému kritickému 

zkoumání a berou tak vážně nejrůznější etická dilemata výzkumného procesu a "dělání" 

vědění“ (2000: 68 cit. in Guillemin, Gillam 2004: odst. 41). 

Společně s některými současnými antropology zastávám ten názor, že svět, který 

zkoumáme, neleží někde venku a nečeká na to, až jej úžasný antropolog objeví (Massey 

2003: 77) a předloží jeho pravdivou tvář, kterou prozatím nikdo neobjevil, která se 

zúčastněným projevuje „zkresleně“. Vycházím naopak z toho, že vědění, které 

prostřednictvím výzkumu vytváříme, závisí na těch, kteří jej produkují (Rose 1997: 306-

307), a těch je velmi mnoho. Slova, myšlenky a teorie, které zde píši, nejsou neutrální. Jsou 

utvářeny vzájemně ovlivňujícími se vztahy mezi mnou a zkoumaným.  

Dnes je již poměrně samozřejmé klást důraz na význam reflexivity 

v antropologickém výzkumu. Tato reflexivita však může být různé povahy a může nabývat 

odlišných podob. Reflexivita často bývá chápána jako zviditelnění pozice výzkumníka a 

jeho vztahu ke zkoumaným a zkoumanému. Cílem reflexivity bývá určit vlastní pozici 

výzkumníka v arénách, v kterých dochází k tvorbě vědění (Rose 1997: 308-9). Rose však 

upozorňuje, že tento projekt, který nazývá „transparentní reflexivitou“, je velmi náchylný 

k selhání, neboť výzkumník, který zviditelní svoji pozici, nedokáže říct, jaký vliv měla na 

jeho výzkum (Rose 1997: 311). V úvodu svého článku Rose vypráví, jak jako britská 
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antropoložka ze střední třídy prováděla interview se skotským informátorem z dělnické 

třídy. V průběhu rozhovoru šla okolo kamarádka informátora, na kterou Skot z legrace 

zavolal: „koukej, dělám rozhovor pro Radio 4.“ Rose se v daném momentě zasmála, avšak 

postupně jí začalo docházet, že neví, co tato narážka měla znamenat. Souvisela snad 

s přítomností diktafonu? Nebo odkazovala na to, že je informátor hrdý na to, že je 

dotazován? Protože je však Radio 4 britským rádiem, mohla to také být narážka na britský 

akcent výzkumnice typický pro střední třídu. Co všechny tyto možnosti znamenají pro 

samotné interview? Rose zjistila, že na tuto otázku nedokáže odpovědět (Rose 1997: 305-

306). Stejně tak jako já nedokážu jednoznačně interpretovat popisovanou situaci s Milenou. 

Na podobné situace jsem ve svém výzkumu narážela opakovaně a myslím, že není snadné 

dešifrovat jejich význam. Jsou to však epistemologicky významné momenty, nad kterými je 

potřeba se při utváření jakéhokoliv vědění pozastavit.  

Identita výzkumníka i jeho vztah ke zkoumanému jsou natolik komplexní záležitostí, 

že je nelze nijak snadno zviditelnit ani pochopit jejich důsledky. Taktika transparentní 

reflexivity nerespektuje nepřehlednost výzkumného procesu a komplikovanost identity 

výzkumníka tím, že prohlašuje, že je dokáže pochopit a zviditelnit. S odkazem na Butler 

(1990) navíc Rose vysvětluje, že transparentní reflexivita opomíjí, že ani identita 

výzkumníka není něčím, co by zde neproblematicky bylo a čekalo na své odhalení, ale je 

aspektem, který je ve výzkumu utvářen a přetvářen. Výzkumník, zkoumaný a výzkum 

formují jeden druhého (Rose 1997: 316-317). Příběh dialogického jednání, který zde 

vyprávím, je výsledkem vyjednávání mezi různými mluvčími. Je výsledkem nekonečných 

interakcí mezi mnou, studenty, asistenty, místnostmi, stěnami, zvuky, knihami, 

myšlenkami, názory, pocity, papíry, počítači, přáteli, teoriemi, praxemi, chválou, 

výtkami… a také vámi, čtenáři. Vědění o dialogickém jednání, které nyní svojí četbou 

spoluutváříte, není výsledkem pohledu určeného mojí pozicí, ale je věděním, které je 

neustále vyjednáváno mezi mnoha entitami uvnitř hybridního prostoru, v kterém se 

s dialogickým jednáním setkáváme. 
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3.6 Zodpovědnost výzkumníka 

Při výzkumu jsem se řídila především snahou respektovat důstojnost, soukromí, 

zájmy a způsob života lidí v oblasti výzkumu, jak doporučuje Česká asociace pro sociální 

antropologii (CASA 2016). Mým původním záměrem bylo vést výzkum, jehož všichni 

účastníci budou plně informovaní, budou moci s jeho průběhem vyjádřit souhlas, či 

odmítnout zapojení a budou mít možnost se do výzkumného procesu zapojit v maximální 

míře jako spoluvýzkumníci. Setkání s terénem mi však ukázalo, že přestože existuje ideál 

etického výzkumu, který chceme jako výzkumníci dodržovat, budeme narážet na řadu 

omezení, která nevycházejí jenom z povahy prostředí, které zkoumáme, ale také z nás 

samotných. Pro řadu eticky významných momentů a dilemat neexistuje jednoznačně 

správné řešení. 

Během výzkumu jsem si kladla řadu otázek: Jak lze informovat všechny zkoumané 

v situacích, kdy se jejich složení neustále proměňuje? Je vhodné pokusit se o maximální 

informování všech a přijmout tak, že výzkum může narušit a proměnit průběh hodin? Nebo 

je naopak lepší cestou informovat zkoumané individuálně, ale riskovat, že se informace 

nedostane ke všem, a ne všichni tak budou mít možnost se ohradit? Jakým způsobem lze 

zajistit, aby zkoumaní mohli spoluutvářet vznikající vědění a namítat proti němu a zároveň 

je nenutit do činností, které sami nevyhledávali a jejichž prospěch pro ně je nejistý? Na tyto 

otázky neexistují zaručeně správné odpovědi. Ve výzkumu jsem zvolila cestu, kterou jsem 

chápala nejen jako ohleduplnou ke zkoumaným, ke mně jako výzkumnici, ale také ke 

zkoumanému tématu, resp. dialogickému jednání. 

Neměli bychom zapomínat, že etika výzkumu se nevztahuje pouze k lidem, ale měla 

by se také soustředit na šetrné zacházení se samotným předmětem zájmu. V této práci 

mnohem více vypovídám o dialogickém jednání jako disciplíně než o samotných lidech, 

kteří jej spoluutvářejí. Skrze diskuze s lidmi hledám cestu, jak co nejpřesněji zachytit 

skutečnost dialogického jednání. V jakémkoliv sociálním výzkumu bychom neměli 

zapomínat, že realita je tvořena stejně tak entitami lidskými jako mimo-lidskými. Realitu, 

kterou se snažíme poznat, utváří nepřeberné množství vazeb mezi těmito heterogenními 

entitami (Latour 2005). Nejsou to pouze zkoušející a asistenti, kteří dialogické jednání tvoří 

a uskutečňují, jsou to ale také ony místnosti, stěny, zvuky, knihy apod., které mají 
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schopnost jednat a vypovídat. Jako výzkumník mám tedy morální závazky i vůči disciplíně 

samotné a všem entitám, které do její existence vstupují. Záměrem přitom není vykreslit 

dialogické jednání v co nejlepším světle či jej představit jako zcela konzistentní disciplínu 

prostou jakýchkoliv rozporů, ale spíše hledat cestu, jak nepodléhat dominantním rámcům, 

aktérům a jevům a zůstávat otevřená alternativním rámcům. Tyto rozmanité rámce pak není 

nutné smiřovat, ale spíše usilovat o jejich prolínání a konfrontaci a hledání třecích ploch 

(Stöckelová, Abu Gosh 2013: 12). Mým etickým závazkem vůči dialogickému jednání je 

pokusit se jej zachytit v maximální možné rozmanitosti. 
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4 Dialogické jednání a Ivan Vyskočil 

V této kapitole se zabývám vazbou dialogického jednání na Ivana Vyskočila. Objev 

dialogického jednání mu bývá jednoznačně přisuzován a obvykle je vnímán jako jeho 

zakladatel. Jak však této kapitole ukáži, ke vzniku a neustálému vznikání dialogického 

jednání nedochází jen díky Vyskočilovi samotnému, ale díky složité konstelaci různých 

entit, s nimiž přicházel do vztahu a které na sebe, na něj i na dialogické jednání vzájemně 

působily a působí. Nejprve se zaměřím na počátky dialogického jednání. Upozorním na 

několik situací, konstelací a setkání, které pravděpodobně přispěly k formování disciplíny. 

Zamyslím se nad tím, jakou roli Ivan Vyskočil sehrál v utváření dialogického jednání v jeho 

počátcích a jakou roli hraje dnes. Položím si otázku – do jaké míry je disciplína s jeho 

přítomností spjata a do jaké míry se může vyvíjet bez ní?  

4.1 Architekt Ivan Vyskočil  

Pročítáme-li texty věnující se vývoji dialogického jednání, dozvíme se, že se 

vyvinulo z nejrůznějších pedagogických, psychologických, filosofických a ne/divadelních 

úvah a experimentů známého herce, divadelního myslitele, psychologa a pedagoga Ivana 

Vyskočila Ten postupně dospěl ke specifickému pedagogickému přístupu, v jehož centru je 

„výchova k autorské, tvořivé a partnerské osobnosti“ (Čunderle 2001: 85). Základem pro 

tuto výchovu je soubor disciplín, označovaných jako psychosomatické. Jejich jádro tvoří 

výchova k hlasu, řeči, pohybu a hře. Dialogické jednání pak představuje integrující 

disciplínu, která v sobě různě kombinuje a sjednocuje předmět studia dříve jmenovaných 

disciplín (ibid.). 

Počátky dialogického jednání není snadné vypátrat. Neexistuje žádná kronika 

dialogického jednání, v které by bylo jeho etablování popsáno. V existujících sbornících se 

dočteme spíše útržkové informace. Současní asistenti nebyli u počátků přítomní, a tak 

mohou vyprávět pouze o dění od 80. let, většina od 90. let. Ústředním pamětníkem je tak 

Ivan Vyskočil. Jeho vzpomínky jsou ale občas poněkud mlhavé. 

„Já jsem se ho tuhle musela zeptat, kdy dialogický jednání vzniklo, že chci 

vědět konkrétně, kdy vzniklo, tak mi říkal, že v 68 v Badenu u Vídně v září, ‘ne 
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počkejte, to nebylo v září‘, a už to bylo zase rozmlžený.“ (z rozhovoru 

s asistentkou) 

Jak jsem v úvodu kapitoly napsala, po kořenech dialogického jednání jsem se 

rozhodla vydat, protože považuji za důležité zachytit inspirace a situace, bez kterých by 

disciplína pravděpodobně nemohla existovat, které hrají neopomenutelnou roli v jejím 

utváření. Protože za autora dialogického jednání je považován Ivan Vyskočil, představím 

nejprve stručně jeho životopis a nastíním, jaké situace a inspirace jej mohly vést 

k formulování principů dialogického jednání. 

 

Ivan Vyskočil se narodil 27. 4 1929 v Praze. „Dětství strávil na 

Spořilově, první zkušenosti s hrou a divadlem, na něž se odvolává, nabyl 

u skautů“ (Čunderle 2001: 17). Sám říká, že k autorskému herectví jej 

motivovala svoboda.  

 

„Ve svých deseti letech jsem zažil nacistickou okupaci, tzv. 

protektorát, a pak válku. Ve svých šestnácti jsem se setkal s osvobozením a 

svobodou. Žil jsem tím necelé tři roky a z toho následně dodnes. V době od 

svých šestnácti do devatenácti, do maturity, jsou zárodky, začátky, první 

projevy snad všech mých představ, pokusů a tendencí, které pak byly Vítězným 

únorem paralyzovány na deset dvacet i čtyřicet let. Potřeboval jsem svobodu. 

Nechtěl jsem v nesvobodě žít nesvobodně“ (Vyskočil 2002: 9). 

Po absolvování Akademického gymnázia v Praze vystudoval herectví a režii na 

DAMU (Čunderle 2001: 16). Poté (v roce 1952) pokračoval ve studiu psychologie na 

Filosofické fakultě UK (1952 – 1957). Po dobu svého studia „hlavně ‚praktikoval‘ zkoušel 

a ověřoval (…) poznatky i nápady, především v různých aktivitách s tzv. mravně 

narušenou, kriminální mládeží, s partami v terénu i jako ‚brigádník‘ v různých výchovných 

ústavech“ (Vyskočil 2003b: 9). V kontaktu s rozmanitými lidmi dle svých slov zjišťoval, 

„co to je autorské herectví v terénu, jak se může „vracet do života“ a jak, v čem a proč 

(Zdroj: Český 

jazyk.cz 2006)  
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může být až neuvěřitelně mohoucí“ (Vyskočil 2003b: 9). V rámci svých experimentů se 

nechal dokonce na rok zavřít jako chovanec v chlapecké polepšovně v Opatovicích. 

V letech 1957-1959 začal přednášet psychologii a pedagogiku na DAMU. Ve stejné 

době byl protagonistou prvních text-appealů
10

 v Redutě. V roce 1958 spoluzaložil Divadlo 

Na zábradlí, kde byl šéfem činoherního souboru, hercem, dramatikem a režisérem. Po 

odchodu z Divadla Na zábradlí se vrátil do Reduty (1963), kde založil Nedivadlo. V Redutě 

se za jeho působení konala řada text-appealů, jazzových koncertů a dalších uměleckých 

projektů. V šedesátých letech začaly vycházet některé jeho texty – časopisecky i knižně. 

Začal také spolupracovat s rozhlasem. V roce 1968 se zúčastnil festivalu psychodramatu v 

Rakousku, kde se seznámil s jihoafrickým hercem a hlasovým experimentátorem Royem 

Hartem.
11

 Protože neuměl anglicky, domlouval se s ostatními pomocí „jibberish“ neboli 

dětštiny (Čunderle 2001: 18). Tento princip domluvy a komunikace učil společně s Hartem 

na kurzu, který zde vedli. Právě na tomto místě a v tomto roce podle svých vzpomínek 

poprvé použil pojem „dialogické jednání“ a právě od této chvíle datuje soustavnou práci 

v oboru psychosomatických disciplín (Čunderle 2001: 18). 

Na počátky své koncepce dialogického jednání Ivan Vyskočil vzpomínal například 

na festivalu autorské tvorby Nablízko, který se pravidelně pořádá na DAMU. Jeho 

vyprávění zaznamenala tehdejší studentka KATaP Monika Šonková Baďurová takto: 

„Dialogické jednání není metoda ani technika. A není to od samého začátku 

jasné. Jedná se o společné hledání a nalézání. Verifikované, opodstatněné 

hledání. Pokud je někdo disponovaný, citlivý, přijde sám na to, k čemu je to pro 

něj dobré. Počítá to se zvědavým experimentátorem, který si chce hrát. Jde o 

tvořivost v mezích možností. Došel jsem k tomu po třicetiletém zkoušení a po 

mnohých nezdarech. Zkoušel jsem si od svých sedmnácti let. V roce 1968 jsem 

byl pozván na 3. ročník festivalu psychodramatu v Badenu, který vedli Zerka 

                                                           
10
„Text-appeal vymyslel Ivan Vyskočil a poprvé se uskutečnil v roce 1957 v pražské Redutě. Slovo bylo 

odvozeno od slova sex-appeal, snad protože tehdejší texty byly i sexy. Šlo o autorské čtení, kdy básníci i 

spisovatelé chodili číst svoje texty. V roce 1965 bylo v Praze několik míst, kde bylo možné text-appeal vidět a 

slyšet. A autoři se nespokojili jen se slovem text-appeal, slovo bylo všelijak obměňováno, například I. Kraus a 

J. Sýkora dělali Text-beat, na Kladně zase dělali Textament. Text-appealy se dělaly i mimo Prahu, například v 

Docela malém divadle v Litvínově či Divadle pro 123 v Krnově“ (Rossler 2015). 
11

Roy Hart je známý především pro své hlasové experimenty, díky kterým dovedl tvůrčím způsobem pracovat 

s hlasem a využívat jeho širokou škálu. 
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Morenová a J. L. Moreno.
12

 Přijel jsem o den dřív a zřejmě proto se stalo, že 

mě určili šéfem skupiny pro internacionální psychodrama. Rovněž přijel 

Angličan Roy Hart,
13

 později slavný divadelník, který u Petera Brooka
14

 vedl 

voice therapy, divadlo beze slov, ale s hlasem. Přes značně velkou jazykovou 

bariéru jsme se spolu dohodli (německo-anglicky), že neuteče-li jeden, druhý 

také ne. Dohodli jsme se, že budeme mluvit po celou dobu trvání dílny 

‚dětštinou‘. Těch 12 dní nikdo neměl mluvit jinak. Tedy ani my. Bylo to 

strašné! Zpočátku to nikam nevedlo. Lidé nám revoltovali, ptali se proč, a my 

jsme to sami nevěděli. Měli jsme tam převážně lékaře, psychiatry, vedoucí 

klinik, zkrátka intelektuály. Ale vydrželi jsme to a pomalu jsme zjišťovali, že 

komunikace možná je. Lidé začali objevovat v sémiotické rovině výraz, sdělení 

a porozumění, ke kterému by se jinak těžko dostali. Desátý den to šlo 

znamenitě. Nejen spolu, ale každý sám odkrýval svou polaritu. (…) Rád bych 

býval v mezinárodním měřítku pokračoval ještě v dalších letech. Ohlasy byly 

ohromné“ (Šonková Baďurová 2007: 8-9). 

S nástupem normalizace byl Ivan Vyskočil nucen opustit Redutu, také nemohl 

publikovat. Od roku 1971 vedl na Lidové škole umění v Praze kurzy pro pracující, kde 

začal rozvíjet svoji koncepci studia „psychosomatických disciplín a autorského herectví 

jako výchovy k osobnosti“. Postupně si vytvořil tým spolupracovníků a s některými z nich 

odešel po roce 1989 na DAMU. Ve stejné době se podílel na různých dílnách a 

workshopech amatérského divadla, příležitostně publikoval v odborném a zájmovém tisku. 

Na DAMU působil nejdříve jako vedoucí Katedry činoherního herectví. V roce 1994 mu 

nabídli samostatnou katedru, kterou nazval Katedrou autorského divadla a pedagogiky, 

později ji přejmenoval na Katedru autorské tvorby a pedagogiky (Čunderle 2001: 18-19). 

                                                           
12

Jacob Levy Moreno se zabýval psychologií, psychoterapií a především se zaměřoval na různé formy 

skupinové psychoterapie. Proslavil se především díky řadě skupinově orientovaných aktivit, souhrnně 

označovaných jako psychodrama, které se velmi zjednodušeně zakládalo především na spontaneitě 

chápané jako nepozorovatelná síla působící v člověku, která jej vede, aby adekvátně reagoval na danou 

situaci či kontext (Howie 2012: 135-136). 
13

Vyskočil uvádí, že Roy Hart je Angličan, ve skutečnosti je Roy Hart jihoafrického původu, v Anglii však strávil 

převážnou část svého života. 
14

Peter Brook je divadelní a filmový režisér, známý např. pro svůj koncept prázdného prostoru – 

v divadelních představeních pracoval s minimalistickou scénou s minimem rekvizit. 
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Katedru vedl do roku 2003. Od roku 2001 dodnes je ředitelem Ústavu pro výzkum a 

studium autorského herectví. Na KATaP nyní dochází především na hodiny dialogického 

jednání. 

Život Ivana Vyskočila byl a je samozřejmě mnohem plnější a rozmanitější. Tento 

krátký popis nám ale poslouží alespoň k ilustraci řady situací, zážitků a inspirací, které se 

spolupodílely a spolupodílejí na vzniku dialogického jednání. Roli v utváření zkoumané 

disciplíny hrála řada lidí, ať už učitelé Ivana Vyskočila na DAMU (Karel Höger, Otomar 

Krejča, Jiří Frejka, Jiří Plachý, Božena Půlpánová, Radovan Lukavský aj.) a FF UK (Josef 

Stavěl, Václav Příhoda, Vladimír Tardy či Jan Patočka), spolupracovníci na různých 

projektech (Roy Hart, Hugo Široký, Eva Syřišťová, Ferdinand Knobloch a Eugen Wolf) či 

pacienti ústavů, studenti jednotlivých kurzů a škol, kolegové a přátelé. Na praxi 

dialogického jednání jsou zvláště patrné úvahy např. Petera Brooka, který se věnoval 

konceptu prázdného prostoru, jenž byl pravděpodobně inspirací pro současnou podobu 

placu, který je prázdným prostorem bez rekvizit. Praxe dialogického jednání se také 

v mnohém podobá psychodramatickým situacím J. L. Morena, ve kterých je zdůrazňována 

spontaneita, kreativita a vzájemné sdílení, stejně jako při zkoušení dialogického jednání. 

„Filosofickou inspiraci je možné vystopovat ve fenomenologii, dialogickém personalismu v 

psychologii především Jeana Piageta, C. G. Junga, Berna, u pedagogiky herectví 

Stanislavského, experimenty Brechta a dalších“ (Křesadlová 2012: 35). Takových inspirací 

pro praxi dialogického jednání bychom mohli nalézt celou řadu. 

Svoji roli ale sehrálo mnohem více skutečností. Jak je z úvodní citace zjevné, pro 

vznik dialogického jednání byly také důležité situace války, okupace či politického režimu, 

ve kterých Ivan Vyskočil s výše zmíněnými lidmi přicházel do styku. Tyto situace 

neutvářely neutrální kontext setkávání, ale představovaly konstelaci, z níž se rodily 

jednotlivé provokace ústící v utváření a přetváření dialogického jednání. Zažívaná 

nesvoboda Ivana Vyskočila, jak bylo řečeno výše, pravděpodobně inspirovala k co možná 

nejméně svazující podobě dialogického jednání, která by dala jedincům možnost svobodně 

rozvíjet svůj potenciál a kreativitu. Podstatná byla i místa a prostředí, ve kterých se Ivan 

Vyskočil nacházel, která umožňovala tu či onu praxi. Prostory ústavů, školních učeben, 

divadelních sálů, rodinného zázemí, skautského setkávání aj. spoluutvářely a spoluutvářejí 

Ivana Vyskočila i současnou podobu dialogického jednání. 
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Ivana Vyskočila proto dle mého názoru není možné označit za jediného původce, za 

heroického génia, který pouze s dopomocí vlastní síly vymyslel dialogické jednání. Je však 

tím, který se aktivněji než ostatní zasadil o takové uspořádání a spolupráci entit, aby 

dialogické jednání mohlo vzniknout. Ivan Vyskočil je tím, který dokázal uvést do vztahů 

jednotlivé inspirace a vytvořit tak poměrně unikátní koláž nejrůznějších teorií, zkušeností a 

praxí, které nyní nazýváme dialogickým jednáním. Latour při úvaze nad tím, zda lze 

Diesela považovat za vynálezce dieselového motoru, říká, že Diesel by mohl být 

eponymem pro kolektivní jednání, ale nebyl příčinou tohoto jednání, byl motorem či 

inspirací (Latour 1987: 106). Ivana Vyskočila můžeme chápat jako architekta, který navrhl 

základní stavební kameny disciplíny. Na jejím kontinuálním vznikání „se podílí houfy 

neviditelných, nepřiznaných, neuvědomovaných podnětů a inspirací,“ stejně jako říká 

Konopásek o autorství knihy (Konopásek 1996: 15 odst.). Do praxe dialogického jednání, 

která je utvářena či vykonávána rozmanitými způsoby - skrze výzkumné aktivity, tvorbu 

vědeckých článků, tělesnou praxi - je zapuštěno (embedded) mnoho knih a znalostí dalších 

entit, které nemohou být zakladatelem disciplíny plně reflektovány a kontrolovány (Mol 

2002: 16).  

4.2 Ne-přítomnost Ivana Vyskočila 

Jak bylo řečeno výše, Vyskočil má mezi entitami utvářejícími dialogické jednání 

výsadní roli. V předešlé kapitole jsem se věnovala jeho roli v utváření dialogického jednání 

především v počátcích disciplíny. V této kapitole se více zaměřím na vazbu dialogického 

jednání na Ivana Vyskočila v přítomnosti a budoucnosti disciplíny. Na některých hodinách 

dialogického jednání je Ivan Vyskočil fyzicky přítomen, na jiných je zpřítomňován 

komentáři asistentů a vzpomínkami na jeho myšlenky. I rozhovory s účastníky a asistenty 

hodin dialogického jednání byly plné odkazování na Ivana Vyskočila. Některé 

zpřítomňování Ivana Vyskočila je explicitně vyřčené, když např. lidé říkají „jak Vyskočil 

říká…“, jiné je méně zřejmé a spíše implicitní. Myšlenky Ivana Vyskočila (a všech jeho 

inspirací) jsou zapuštěny přímo do disciplíny samotné, a tak je v dialogickém jednání 

neustále alespoň částečně přítomen, i když fyzicky je nepřítomen. Jedna z asistentek mi 

v komentáři na mojí práci napsala, že „Vyskočil se do disicplíny vložil“.  
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Ivan Vyskočil bývá označován jako autor, zakladatel či dokonce „Mistr“. Na 

samotných hodinách je obyčejně oslovován jako „pan profesor“ (v roce 1992 by jmenován 

profesorem herectví a autorské tvorby) a stejně tak je o něm referováno. Toto oslovení či 

pojmenování Ivana Vyskočila nebývá ani doplněno jeho příjmením. V souvislosti 

s dialogickým jednáním je vždy jasné, že se mluví právě o něm. Specifické postavení Ivana 

Vyskočila je také přímo pozorovatelné na hodinách dialogického jednání – na jeho 

prostorovém umístění a na časovém sledu událostí. Do místnosti přichází obvykle až po 

asistentech a jeho příchod je velkou událostí. Zatímco přechází přes místnost, zdraví 

všechny přítomné, kteří již obvykle sedí na židlích, jejichž uspořádání lemuje Vyskočilovu 

trasu k jeho místu. Všichni se s panem profesorem zdraví, odpovídají mu na nejrůznější 

otázky (jak se mají, jak se těší, jak se jmenují apod.), případně poslouchají jeho připomínky 

k dialogickému jednání. Pak se již Vyskočil usadí na své místo. Když jsou na hodině dva 

asistenti bez Vyskočila, často se v komentování jednotlivých zkoušení střídají, ne vždy se 

každý z nich vyjadřuje ke každému z pokusů. Když je však na hodině Vyskočil, téměř vždy 

zkoušení komentuje. Komentáře od něj jsou některými zkoušejícími zvláště ceněny. Když 

jsem se bavila s jedním zkoušejícím o tom, jestli se hodiny dialogického jednání liší podle 

toho, jaký je vede asistent či asistentka, tak mi řekl: „Jediný rozdíl je, když tam je, nebo 

není Vyskočil a možná je to rozdíl v tom, čeho on si všimne a jak to pak řekne. On umí 

taková krásná spojení.“ Jiný účastník hodin dialogického jednání mi zase při popisu své 

zkušenosti s dialogickým jednáním mimo DAMU říkal, že „asi je to jiný, když začíná 

semestr na DAMU úvodní hodinou s Vyskočilem, kde o dialogickém jednání hodně mluví. 

Ta esence se přenese trochu jinak, přímo od něj, to je rozdíl.“ 

Rozmanité interpretace dialogického jednání a variace na jeho praktikování zcela 

mimo dohled Ivana Vyskočila přivedly asistentku Evu Slavíkovou k úvaze „Kolik je 

dialogických jednání?“ (Slavíková 2010: 126-130). Ta byla překvapena názorem Jaroslava 

Plichty,
15

 že každý asistent má své dialogické jednání, a to může být jiné než to 

Vyskočilovo. Sama je přesvědčena, že dialogické jednání je pouze jedno – „vychází 

z několika základních principů a dojem různosti je dán rozdílným zaměřením toho kterého 

                                                           
15

Jaroslav Plichta byl teatrologem a sociologem, který od roku 1989 spolupracoval s Ivanem Vyskočilem na 

KATaP. 
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asistenta. (…) Asistenti se učí vlastním zkušenostem u Mistra, jistý čas asistují pod jeho 

vedením, než se osamostatní. I pak je doporučováno vést skupinu ve dvojici. Pravé je tedy 

to, co dělá Vyskočil“ (Slavíková 2010: 127). Není zcela jasné, jak si tento názor 

interpretovat. Kdybychom poslední větu chápali doslovně, znamenalo by to, že dialogické 

jednání nemůže dělat nikdo jiný než Vyskočil, že disciplína je zcela nepřenositelná a že 

veškerá proměnlivost a stabilita disciplíny se odvíjí od jeho osoby. Zároveň zde Slavíková 

ale říká, že dialogické jednání pod vedením různých asistentů je stejné, že jsou na základě 

předaných znalostí od Vyskočila schopni dialogické jednání dělat totožně. Rozdíly mezi 

jednotlivými asistenty nechápe jako zásadní a přisuzuje jim povahu dojmů různosti. 

Protože mi tato myšlenka nebyla zcela zřejmá, zeptala jsem se na ni Evy Slavíkové 

v rozhovoru.  

„Vyskočil je prostě zakladatel. To znamená, že cokoliv udělá, tak tam patří, 

protože je zakladatel a to dialogické jednání je s ním bytostně spjato.(…) Já si 

myslím, že ten základ je skutečně daný. Asistenti jenom pojmenovávají tu věc 

odjinud, ale ten princip pojmenovávají stejně. Neříkají to třeba stejným 

způsobem, nebo je to zabarvený jejich profesí – někdo je teatrolog, někdo je 

bohemista nebo ze sociální sféry. A samozřejmě i to, jací jsme jako lidi, jestli 

jsme pozitivní nebo negativní, tak to samozřejmě hraje roli, ale nikdy se 

nezpochybnil ten princip jako takový nebo dialogické jednání jako takové. Taky 

bychom mohli říct, že každý má své dialogické jednání, a to já někdy taky 

říkám, ale nemyslím tím to, že bychom popírali ty podmínky, ale to, že každý 

frekventant je jiný a každý se vyjadřuje jiným způsobem a každý je jinak 

vybaven.“  

Tvrzení Evy Slavíkové v sobě zahrnuje některé rozpory, které jsou disciplíně 

vlastní. Za pravé dialogické jednání bývá některými chápáno to, co dělá a hlásá Vyskočil. 

Disciplína a její přenositelnost se však zároveň významně zakládají na své otevřenosti a 

adaptabilitě a na odpoutání se od svého architekta. Často bývá zdůrazňováno to, co uvedla 

Slavíková v rozhovoru – že každý má vlastní dialogické jednání. Ivan Vyskočil navrhl 

základní podobu disciplíny – její základní principy či podmínky, které se ovšem přenášejí i 

mimo jeho dohled, a je otázkou, do jaké míry si tyto entity udržují svůj tvar a do jaké míry 

se proměňují. Je zde potřeba mít také na mysli, že Ivan Vyskočil a jeho myšlenky se 
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proměňují a disciplína tak mění svojí podobu a povahu v návaznosti na proměny architekta 

samotného. O těchto proměnách mluvilo několik asistentek, které popisovaly experimenty, 

které Vyskočil na hodinách pro asistenty navrhuje. 

„On vždycky zdůrazní nějaký princip, jako kdyby si na nějaké období oblíbil 

něco, co chce víc vidět, jak probíhá. Jeden čas teď zdůrazňoval deklamaci, aby 

se to slovo stalo aktem. Hodně teď v poslední době dává na vypravěčství. Říká: 

'pojďte si zkusit vyprávět nějaký příběh'. A bylo to strašně těžký na to najet, 

protože jsme zvyklí spíš začínat kdoví odkud. Teď najednou jsme začali 

s příběhem. Je to strašně zvláštní, najednou člověk zkouší být konkrétní. Kdoví 

ale, jak Vyskočil ten příběh myslel. On určitě nemyslel jenom slovo, ale i tělo, 

nevím.“ (z rozhovoru s asistentkou)  

Výše zmíněný úryvek z rozhovoru ukazuje, že přenositelnost myšlenek Ivana 

Vyskočila není nijak snadná. Je obtížné, aby jeho pojetí dialogické jednání bylo předáváno 

v nezměněné podobě, protože tato podoba není jasně interpretovatelná a proveditelná 

srovnatelným způsobem. Dialogické jednání se tak praktikuje s odkazem na svého 

architekta, na jeho proměnlivé myšlenky, avšak nelze zaručit jejich jednotné chápání a 

vykonávání. Ani ta nejzákladnější struktura nemůže být neměnná, aby disciplína mohla 

vůbec existovat, jak vysvětluji v podkapitole „Stálost a proměnlivost dialogického jednání“.  

Praxe dialogického jednání v sobě propojuje přítomnost a nepřítomnost Ivana 

Vyskočila. Tato dvojí vazba je patrná i z výpovědí některých asistentek. Zatímco některé 

nepovažují jeho fyzickou přítomnost na katedře za zásadní, pro jiné je budoucnost 

disciplíny bez jejího architekta značně nejasná. 

Otázkou zachování dialogického jednání bez přítomnosti Ivana Vyskočila bylo 

potřeba se zabývat již v roce 2013, kdy Ivan Vyskočil dostal zápal plic a nemohl na katedru 

docházet. V této souvislosti se řešila řada otázek – kdo bude vést hodiny pro začátečníky a 

pro asistenty, jejichž hlavním vedoucím byl vždy právě on. Kdo bude oslovovat nové 

asistenty? Toto období však ukázalo, že dialogické jednání může nadále existovat i bez 

„Mistra“. Hodiny pro začátečníky převzali někteří z asistentů a v připomínkování na 

hodinách pro asistenty se jednotliví účastníci začali střídat. Vytvořila se také skupinka 

několika asistentů (kolem tří až pěti), kteří se začali pravidelně scházet a zkoušet dialogické 
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jednání v delších časových úsecích, které se nyní ustálily na dvaceti minutách. Jedna 

z asistentek mi řekla, že se jí ulevilo, když přišla na to, že takové zkoušení by jí mohlo 

nahradit tu zkušenost s intenzivním dialogickým s Vyskočilem. Že ji uklidnilo, že to má pro 

ni pokračování. 

Zároveň je zde dobré poznamenat, že dialogické jednání na KATaP probíhá 

v jedenácti různých vyučovacích hodinách. Vyskočil je přítomen na čtyřech z nich – na 

hodinách pro začátečníky, pro pokročilé, pro doktorandy a pro asistenty. Na sedmi 

zbývajících jsou studenti „pouze“ s asistenty. Již v počátcích dialogického jednání na 

KATaP bylo hodin tolik, že Vyskočil nemohl být přítomen na všech. Existence dialogického 

jednání tedy již od počátků nezávisí na fyzické přítomnosti Vyskočila, ale naopak je možná 

i díky odpoutání se od něj. 

„Katedra existuje bez Vyskočila a dialogické jednání existuje bez Vyskočila a je 

to tak naprosto v pořádku. Ale jsou věci, které může zvládnout jenom Vyskočil a 

je úplně scestný se o ně pokoušet. To si myslím, že je takový scestí, na kterém se 

sem tam ocitne kdejaký asistent, že má pocit, že to musí udělat tak jako 

Vyskočil. Což nejde, naprosto na to nemáme, ale taky by to byla blbost, 

k ničemu, jestli má být každý autorský, a než to objeví, tak tomu vede nějaká 

cesta“ (z rozhovoru s asistentkou). 

Vazba dialogického jednání na Ivana Vyskočila je v tomto pohledu podobná vazbě 

zimbabwské pumpy (o které pojednávám v kapitole „Teoretická východiska a výzkumné 

otázky“) na svého vynálezce. Technologie nezávisí na inženýrovi, který ovládá situaci a 

jemně si podmaňuje všechny a všechno, co je do ní zahrnuto (de Laet – Mol 2000: 3). Její 

přetrvávání naopak vyžaduje schopnost odpoutat se od vynálezce a fungovat v odlišných 

podmínkách. Stejně jako zimbabwská pumpa potřebuje adaptabilitu na prostředí, v kterém 

je užívána, dialogické jednání musí být schopné přizpůsobit se variabilitě entit a vztahů 

mezi nimi, kterými je praktikováno. 

Obdobně jako je u zimbabwské pumpy typu B možné nahradit kožené těsnění 

těsněním z pneumatiky, které je lokálně dostupné, je v dialogickém jednání možné suplovat 

Vyskočilovu přítomnost na asistentských hodinách zkoušením v delších časových úsecích a 

střídáním jednotlivých asistentů v komentování pokusů. Kvalita pravděpodobně není 
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rovnaká, a dokonce je považováno za nežádoucí se snažit o to, aby byla, jak zaznělo ve 

výše citovaném úryvku z rozhovoru. Jedna z asistentek mi k této úvaze řekla, že „asistenti 

nepředstavují náhradu Vyskočila mistra a tvůrce, ale další pumpu, která pumpuje jinak“. 

Mezi adaptabilitou a proměnlivostí entit utvářejících zimbabwskou pumpu a 

dialogické jednání je ovšem poměrně zásadní rozdíl. Zatímco u zimbabwské pumpy 

existuje originální podoba technologie složená z původních dílů, které je v případě poruchy 

možné nahradit lokálně dostupnými díly, tzv. původní podoba dialogického jednání je od 

počátku závislá na lokálně dostupných entitách. Neexistuje původní forma dialogického 

jednání, které by vedl Ivan Vyskočil s konkrétním asistentem, v konkrétním prostoru, 

v konkrétním čase, s konkrétními studenty. Dialogické jednání bylo vždy koncipováno jako 

proměnlivé, avšak v rámci vymezených podmínek, předem daných vztahů a jejich proměn. 

O povaze hranic vymezujících dialogické jednání pojednám v následující podkapitole. 
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5 Stálost a proměnlivost dialogického jednání 

Přestože jsou studenti na hodinách dialogického jednání nabádáni, aby si zkoušeli, 

cokoliv je napadne, svoboda není neomezená. Existují určitá pravidla, kterým se 

praktikující jedinci musí podřídit. V případě dialogického jednání jsou role a chápání 

pravidel velmi specifické. „Dialogické jednání není zarputilá, jednostranná věcnost, ani 

bezbřehá uvolněnost. Je to právě oscilace mezi ukotveností a svobodou“ (Slavíková 2007: 

32). 

V dialogickém jednání se často rozlišuje mezi základními podmínkami, které jsou 

chápany jako určité výchozí neměnné nastavení nutné pro dialogické jednání, a principy 

zkoušení, které jsou připomínány v úvodu hodiny a zaznívají především v komentářích 

jednotlivých asistentů a Ivana Vyskočila. U principů bývá naopak zdůrazňována jejich 

neuniverzálnost a proměnlivost, neboť se mají odvíjet od schopností zkoušejících, 

asistentů, účastníků, od prostoru, ve kterém se hodina odehrává, a od času, který je 

k dispozici. V této kapitole polemizuji s neměnností základních podmínek, stejně tak jako 

s nekonečnou proměnlivostí principů.  

5.1 Základní podmínky dialogického jednání 

Mezi základní podmínky bývá řazena přítomnost asistentů, účastníků, prázdný 

prostor se specificky uspořádanými židlemi. „Dialogické jednání se zkouší ve skupinách, 

kdy nejmenší možnou (funkční) skupinu tvoří tři účastníci, tj. vedoucí (učitel) a dva 

zkoušející (žáci). Optimální je skupina devíti až třináctičlenná, kdy během jednoho setkání 

(zkoušení) se na každého dostane alespoň třikrát“ (Vyskočil 2003a: 176). Dialogické 

jednání nemůžeme trénovat doma o samotě, to už by pak byla „pouhá” samomluva. 

Dialogické jednání vyžaduje diváka a asistenta. Přítomnost diváků je klíčová pro realizaci 

jednoho ze základních principů dialogického jednání − „veřejné samoty“. Koncept veřejné 

samoty, jak již z označení principu vyplývá, odkazuje k rozporuplné situaci, kdy se jedinec 

učí jednat za přítomnosti ostatních, jako kdyby byl sám. Sám ale být nesmí. Veřejná samota 

vyžaduje přítomnost diváků v prostoru, kde se dialogické jednání odehrává, zároveň však 

vyžaduje absenci diváků v zaměření jednání zkoušejícího. Zkoušející nemá jednat pro 

diváky, ale sám pro sebe. Současně však má jednat tak, aby jej diváci viděli a aby jeho 
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jednání rozuměli. Dialogické jednání vychází z představy, že je-li jednání srozumitelné pro 

diváky, může být srozumitelné i pro samotného zkoušejícího. Zkoušení tak v sobě 

propojuje přítomnost zkoušejícího na place se vztahy přítomnosti a nepřítomnosti diváků. 

Bez diváků nevzniká ani další z klíčových vztahů utvářejících dialogické  

jednání – vztah nazývaný „přející pozornost“. Tento princip se zakládá na předpokladu, že 

diváci sledují zkoušejícího a „přejí mu, aby se mu na place dařilo“. Tím zkoušejícího mají 

dotovat určitou energií, která by mu při zkoušení měla pomoci. Pokud se na hodině 

nesejdou alespoň dva účastníci a jeden asistent, hodina se ruší; natolik je zastoupení všech 

tři rolí pro realizaci dialogického jednání zásadní. Pokud se naopak sejde více než deset 

účastníků, asistenti přítomné obvykle rozdělí do dvou skupin, tak aby se všichni vešli do 

řady připravených židlí a aby stihli jít na plac víckrát. Rozčlenění účastníků hodin do tří 

výše zmíněných rolí – asistentů, diváků a zkoušejících je umocněno nejen jejich odlišným 

pojmenováním, ale tak rozmístěním židlí v místnosti. Jak jsem vysvětlila již v první 

kapitole, účastníci hodin sedí na židličkách postavených v řadě vedle sebe, čelem k placu, 

asistenti společně s Ivanem Vyskočilem jsou z této řady vyčleněni. Sedí v řadě židliček 

kolmých na řadu diváků. Ivan Vyskočil má na hodinách dialogického jednání připravenou 

speciální židličku. Toto uspořádání je materiálním zvýrazněním rozdílů mezi účastníky, 

Ivanem Vyskočilem a asistenty. Utváří a upevňuje pozice, které na hodinách zastáváme. 

Pokud dojde k narušení tohoto prostorového rozmístění, je rychle zjednána náprava. Párkrát 

se na hodinách stalo, že si někteří začátečníci chtěli sednout na místo asistentů či Ivana 

Vyskočila nebo se posadili do druhé řady. V té chvíli byli však některým z asistentů 

upozorněni na to, že diváci sedí v jedné řadě vedle sebe a že židličky v kolmé řadě jsou 

určené pro asistenty a Vyskočila. Přítomnost a rozlišení těchto rolí je pro existenci 

dialogického jednání zásadní. 

Role jednotlivých lidí na hodinách dialogického jednání však nejsou stálé. Disciplína 

naopak vyžaduje schopnost účastníků hodin a asistentů přecházet mezi nimi. Hodina začíná 

krátkým úvodním slovem asistenta nebo Ivana Vyskočila. Po úvodním proslovu či 

povzbuzení jsou studenti vyzváni ke zkoušení. Zkoušení začíná přesunem jednoho 

z přítomných z hlediště do prostoru, který se před ním rozprostírá a kterému se na hodinách 

dialogického se říká plac. Tímto nepatrným přesunem odehrávajícím se na vzdálenosti o 

několika desítkách centimetrů dohází k velké proměně všeho a všech přítomných. Nastává 
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moment přeměny rolí. „Student tam nemá trvalé postavení posluchače či diváka. Přibližně 

každou půlhodinu vyměňuje roli diváka za roli herce. Na pódium není vyvoláván, ale 

vstupuje na něj buď na základě vlastního uvážení, nebo podle potřeby dané skupiny, např. 

když někdo přijde pozdě nebo když se skupina rozhodne, že druhé kolo výstupů bude ve 

stejném sledu jak první“ (Vyskočilová 1997: 25). Odvážlivec, který se rozhodl pro 

narovnání se v kolenou, přenesení váhy na chodidla, vykročení do prostoru, se tímto 

drobným pohybem stal zkoušejícím a z ostatních učinil diváky, plac ožil, hlediště oněmělo. 

Drama může začít. Samotný drobný pohyb jednoho z přítomných však k veliké proměně, o 

které zde mluvím, nestačí. Účastníci a asistenti se také musí svých rolí ujmout, aby byla 

přeměna možná. Jejich úkolem je především sedět na předem připravených židlích, věnovat 

pozornost dění na place a snažit se jej nerušit zvuky či výraznými pohyby. Proměna rolí tak 

například vyžaduje, aby účastníci přestali mluvit, aby odložili své telefony, aby nasměrovali 

svůj pohled směrem k placu. Diváci k tomu nejsou explicitně vyzýváni, ale obvykle tyto 

drobné, i když zcela zásadní kroky udělají. Jedna z asistentek mi řekla, že „je to ošetřené 

tím, že pokud to není nějaká výjimečná událost, tak všichni nejsou jenom diváky, ale jsou 

diváky a zároveň zkoušejícími. Vzhledem k tomu, že člověk pozná na vlastní kůži, co to je 

vyjít před ostatní, a pokud teda není úplně asociální, tak ta zkušenost podporuje, že věnuje 

pozornost tomu druhému“. Snaha o naplnění role diváka, zde pravděpodobně bude souviset 

s Goffmanovou teorií zachycenou v díle „Všichni hrajeme divadlo“, které by zde nemělo 

zůstat bez zmínky, protože překladu této knihy se ujalo právě DAMU a Goffmanovy 

myšlenky zde bývají často připomínány. Podle Goffmana se jedinci v přítomnosti druhých 

často snaží chovat tak, jak si myslí, že se od nich očekává. Naplnění role diváka tedy 

nemusí být explicitně přikazováno, protože k jeho vynucování dochází tlakem 

vycházejícím z definice situace a z očekávání, které se k divákovi vážou (Goffman 1999).  

Postava zkoušejícího je vymezena časově i prostorově – zkoušející je ten, který 

vstupuje na plac, tzn. do prostoru před ostatní, a to vždy až po asistentově vyzvání 

„pojďme“. Plac musí být pro zkoušení také vhodně „naaranžován“. Ne vždy je na něj 

možné rovnou vstoupit bez jeho úprav. Plac má být prostorem, kde se může zkoušející plně 

soustředit. Někdy je proto potřeba zavřít okna, rozsvítit světla, nebo je naopak zhasnout. 

K dalším proměnám placu dochází ještě před hodinou, kdy jsou z prostoru vyklizeny 

veškeré židle, které občas zůstávají po stranách místnosti po předchozích hodinách. Před 
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tím, než zkoušející vstoupí na plac, si asistent musí připravit hodinky, na kterých odměří 

čas, na kterém se společně s účastníky hodiny dohodl. Pokud nemá hodinky, připraví si 

telefon, na kterém několika stisky vyhledá stopky nebo nějakou jinou časomíru. Může se to 

zdát jako drobnost, ale občas asistenti či věci selhávají. Někdy se telefon vybije, někdy 

nespolupracuje, někdy asistenti zapomenou čas sledovat. Když ale vše funguje tak, jak má, 

po dohodnutém čase asistent zkoušejícího odvolává z placu. Ten přestává zkoušet a odchází 

zpět na svoji židli, kde si vyslechne komentář od Vyskočila nebo od některého z asistentů. 

Konec zkoušení je náhlý. Zazní slůvko „děkuji“ případně „děkujeme“ a jedinec na place 

v tu chvíli přestává být zkoušejícím, respektive přestává být tím, kdo zkouší, a stává se tím, 

kdo si má vyslechnout komentář. Konec zkoušení je momentem velkého a náhlého 

přechodu. Někteří studenti v okamžiku, kdy zazní pro mnohé vysvobozující slůvko 

„děkuji“, rázem přestávají s tím, co na place dělali, a vydávají se posadit na svoji židli. Jiní 

mají potřebu přechod zjemnit a alespoň dokončí započatý pohyb či dořeknou větu. Pak se 

již zkoušející usadí na své místo a vyslechne si komentář. Občas se asistentů, případně 

Vyskočila, na něco doptá či něco dovysvětlí, s dalším pobídnutím „pojďme“, vykročením 

jiného z účastníků hodiny na plac, se opět proměňuje v diváka.  

Přechody mezi rolí diváka a zkoušejícího jsou na hodině očekávány a dopředu 

předpokládány. Navenek se mohou jevit jako drobné prostorové přesuny účastníků, aby 

však proměna rolí byla možná, vyžaduje přeuspořádání řady konkrétních jednotlivostí, jak 

jsem naznačila výše. Někdy se toto aranžování zcela nepovede. Někdy se okna zavírají až 

po tom, co se ukáže, že několik zkoušejících rušil hluk z venku. Stejně tak světla se občas 

zhasínají, nebo rozsvěcí až v průběhu hodiny. Jak ideálně připravit plac občas není předem 

jasné a tak se o řadě přeuspořádání diskutuje. Přechod tedy není vždy úplně nenáročný a 

stoprocentně úspěšný. Lehký nemusí být ani pro samotné účastníky. Pro někoho je 

proměna rolí snadná, pro jiného nesnadná. Na několika hodinách (vždy to bylo na hodinách 

pro začátečníky), jsem zažila, že některý z účastníků se natolik bál jít na plac, že se za celou 

vyučovací hodinu nestal ani jednou zkoušejícím. Moser a Law říkají, že jestliže jsou 

předpokládané přechody pro člověka nesnadné a obtížné, vytvářejí určitou nedostatečnost 

(1998: odst. 28). Základem dialogického jednání je zkoušení – účastník, který na hodině 

nezkouší a zůstává po celou dobu v roli diváka, je v disciplíně nedostatečný. Nedokáže 

splnit požadavek na přechod, který je pro disciplínu zásadní. Pokud tento přechod 
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nezvládne na jedné či dvou hodinách, je jeho „neschopnost“ tolerována, ale zároveň 

připomínána. „Nemusíte jít na plac, zkoušení je ale základem dialogického jednání. Na 

hodiny se nechodíme koukat“, zaznělo například z úst asistentky, když se některý 

z účastníků neodvážil na plac. Dvakrát jsem zažila situaci, kdy byli ti, kteří se chtěli na 

hodinu přijít jenom podívat, vykázáni. „Nejsme zoologická“, řekla v jednom případě 

asistentka, které přišlo nevhodné, aby se na hodiny někdo chodil dívat, jak se ostatní 

ztrapňují, a sám tento pocit nezakusil na vlastní kůži. Přechody mezi divákem a 

zkoušejícím lze v návaznosti na Moser a Lawa chápat jako nevyhnutelné přechody, které 

do vztahů vnášejí určitý řád, které pomáhají konstituovat normativní subjektivitu (1998: 

odst. 28). 

K významným přechodům dochází i u asistentů. Asistent se účastní výše zmíněného 

přechodu a má na starost přeuspořádání některých jednotlivostí, o kterém jsem mluvila 

výše. V momentě zkoušení funguje asistent částečně také jako divák, jeho pohled na 

zkoušejícího však pravděpodobně není stejný, jako kdyby seděl v řadě ostatních diváků. 

Jedna z asistentek mi říkala, že „jenom změna té židle udělá hodně. Už nesedíte mezi 

frekventanty a začnete se na to dívat jinak. Začnete si uvědomovat, co vidíte, a ptáte se, 

jestli vidíte to samé.“ Pro asistenta je velmi významný moment, kdy se zkoušející posadí na 

své místo a očekává komentář. Očekává, že dostane zpětnou vazbu na svoje zkoušení. 

Komentování má být založeno na vědomostech, které asistent nabyl nejen během 

asistování, ale také během svého zkoušení. Zde se dostávám k další přeměně rolí – asistent 

se také proměňuje ve zkoušejícího. Tuto proměnu na hodině pro začátečníky či pokročilé 

však nevidíme, je zde vyloučená a je považována za nežádoucí. Asistent na hodinách, které 

vede, na plac nechodí. Přechod mezi divákem a zkoušejícím je zde možný, ale mezi 

asistentem a zkoušejícím nikoliv.  

Asistentovo zkoušení je z hodin vyloučeno, zároveň je však po asistentech 

vyžadováno, jen se musí odehrávat jindy. Neschopnost přecházet mezi rolí asistenta a 

zkoušejícího je opět známkou nedostatečnosti. Podle jedné z asistentek se ten, kdo nechodí 

na svoje zkoušení, stává „béčkovým asistentem“. „V kategorii A je možné udržet se pouze 

určitou disciplinovaností, pracovitostí.“ Asistentská schopnost a kondice je spojována s 

vlastním zkoušením. Proměňování rolí asistentů a zkoušejících nemusí být nijak snadné.  
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„Může se někdy stát, což mě se třeba stávalo, že to asistování může 

překážet v tom vlastním zkoušení. Překážela jsem si tím, že jsem se to snažila 

pojmenovávat, tak se to vlastní zkoušení nebo ten pohled na něj mi trochu 

zploštěl, než jsem se od toho zase odpoutala“ (z rozhovoru s asistentkou). 

Postava asistenta v sobě obsahuje i přechod obrácený – od zkoušejícího 

k asistentovi. Asistentem se člověk stává poté, co ho s nabídkou osloví Vyskočil. 

V poslední době ale asistování nabízejí i dlouholetí asistenti dialogického jednání. Tímto se 

opět disciplína odpojuje do Ivana Vyskočila, což je pro její zachování a budoucnost velmi 

důležité. Z rozhovorů vyplynulo, že asistenti velmi rychle ubývají – z časových důvodů, ale 

také proto, že jim katedra nemůže nabídnout dostatečnou finanční kompenzaci. Jak probíhá 

výběr asistenta, není zcela jasné. Asistentky, s kterými jsem dělala rozhovor, se shodovaly 

na tom, že bývá osloven ten, který dlouhodobě zkouší a projevuje o disciplínu větší zájem. 

To znamená, že po dobu více jak tří let dochází pravidelně na hodiny dialogického jednání 

k různým asistentům. Není však jasné, zda je oslovován ten, kdo je považován za 

schopného zkoušejícího a komu se daří dialogicky jednat, anebo naopak ten, který je 

v disciplíně spíše ztracený. 

„Co se týče asistování, tak buď přijde Vyskočil a řekne: ‚Vy byste se na 

to měla podívat z té druhé strany, vy byste měla asistovat.' To někdy bývá ne 

proto, že by tím byl člověk vyznamenán, ale protože Vyskočil má zvláštní chytré 

připomínky a návody, které většinou ukazují naopak na to, že ten člověk je 

úplně ztracený.“ 

„Vyskočil někdy dělá asistenty z lidí, u kterých byste si to nemyslela, 

někdy jim tím chtěl napomoct, že se s tím tolik prali, že to pro ně bylo tak 

neuchopitelný, že z pozice asistování si k tomu hledáte jinou cestu. My jsme 

třeba někdy byli překvapení a někdy to bylo hrozně zajímavé, jak to 

probíhalo.“(z rozhovorů s asistentkami) 

K proměně zkoušejícího na asistenta tedy dochází oslovením Ivana Vyskočila nebo 

některého z dlouholetých asistentů. S proměnou ze zkoušejícího na asistenta je spojena řada 

jednotlivostí. Asistent má oproti zkoušejícímu na starost úvodní přivítání účastníků, 
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vymýšlí, jak dlouhé bude zkoušení, zajišťuje, aby byly vhodné podmínky pro zkoušení, 

vyzývá přítomné ke zkoušení, musí mít připravenou nějakou časomíru, umět s ní pracovat, 

sledovat čas a v danou chvíli zkoušení ukončit, musí zkoušejícího pečlivě sledovat a hlavně 

jeho pokus okomentovat. Na hodinách je bráno jako zcela samozřejmé, že asistenti 

zkoušení okomentují. Za touto samozřejmostí se ale mnohdy skrývá velké vypětí a 

nervozita.  

„Občas se mi stává, že vůbec nevím, co mám říct, nevím, jestli se mám 

držet těch jednotlivostí a vypíchnout nějaké konkrétní prvky, jako třeba 

soustředit se na hlas, na pohyb, nebo opravdu dokázat pojmout ten celek. 

Kolikrát opravdu ten celek ale neumím rozklíčovat, ono i jako asistent se to 

učíš.“ 

„Myslím si, že každý asistent se tak nějak snaží. Hlavně na tom začátku 

je to strašně těžký. Myslím si, že je to na těch začínajících asistentech poznat, 

jak se snaží uhájit si svoji roli, a dokud se soustředí na svoji roli, tak je to o 

ničem. Když se začnou soustředit víc na to, co je na place a přestanou si dělat 

hroznou starost o to, co říct a co neříct, tak to funguje“ (z rozhovorů 

s asistentkami). 

Přechod ze zkoušejícího na asistenta je poměrně náhlý. Člověk začíná asistovat 

v podstatě hned potom, co je osloven. K usnadnění přechodu mu ale slouží přítomnost 

druhého zkušenějšího asistenta, případně Ivana Vyskočila. Na hodinách není příliš vidět, že 

by asistenti nevěděli, co mají dělat, sami ale říkají, že se vzájemně snaží vycítit svoji 

nervozitu a přebírají slovo, když mají pocit, že ten druhý neví. Asistování je tedy spjaté 

s určitou specifickou rolí, která je spojena s řadou očekávání – ať již ze strany samotných 

asistentů, tak ze strany Ivana Vyskočila a účastníků hodin. Asistování vyžaduje určitý 

herecký výkon, v němž jedinec „chce, aby [ostatní] byli přesvědčeni, že postava, kterou 

vidí, je skutečně nositelem charakteristických vlastností, jaké zdánlivě má; že úloha, kterou 

hraje, bude mít předpokládaný dopad, a že, obecně řečeno, věci jsou takové, jaké se zdají 

být” (Goffman 1999: 25). „Někdy mám třeba pocit, že bych měla říct něco moudrýho, aby 

bylo jasné, že tam nejsem omylem asistentem,” řekla mi jedna z asistentek. 
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Hodiny dialogického jednání vedou různí asistenti a dochází na ně různí studenti. 

Ani prostor, v kterém se dialogické jednání odehrává, není neměnný, jak vysvětlím dále. 

Přechody, o kterých jsem mluvila, jsou tedy vždy realizovány konkrétní sadou 

proměnlivých detailů, díky kterým je přechod snadný či nesnadný. Každý má svojí unikátní 

podobu. 

Vedle asistentů a zkoušejících bývá jako další základní podmínka dialogického 

jednání zmiňován prázdný prostor bez pomůcek a bez rekvizit. „Vhodný prostor je běžná 

školní učebna (zkušebna) s vyšším stropem, pokud možno světlá a prázdná, jen s náležitým 

počtem sedadel (židlí)“ (Vyskočil 2003a: 176). Hodiny dialogického jednání na KATaP se 

odehrávají ve dvou místnostech, které ovšem nejsou zcela prázdné, neboť se v obou dvou 

nachází piano. Vedle piana zde jsou navíc židle pro účastníky umístěné podél zadní stěny, 

případně uskladněné prázdné židle.  

Někdy je prostor, ve kterém se dialogické jednání odehrává chápán jako neutrální, 

jindy je upozorňováno na jeho aktivní roli. Na hodinách zaznívají výzvy, aby studenti 

„využili prostoru, který mají k dispozici“, „aby si pro sebe vzali prostor“, jako by si jej 

mohli zcela podmanit. Zároveň však Vyskočil mluví o prostoru, „který nás mrzačí“, čímž je 

naopak zdůrazňována moc prostoru nad účastníky hodin dialogického jednání. Někteří 

asistenti také experimentují s různými prostory, ve kterých se dialogické jednání dá 

zkoušet. Asistentka Tereza Durdilová psala disertační práci o budování vztahu s prostorem, 

která byla založena na zkoušení dialogického jednání např. v Divadle Na zábradlí, 

Národním divadle či v Divadle Disk. V práci upozorňuje na to, jak rozmanité prostory 

proměňují zkoušení dialogického jednání. Proměňují například práci zkoušejících s hlasem 

a s dechem. Durdilová poukazuje na to, že pokud se zkoušení odehrává v neznámém 

prostředí, tak prostor přebírá hlavní roli (Durdilová 2013: 207). „[D]okonce i jednající 

rozhodnutí co nejvíce se soustředit na své DJ byli změnou prostoru a jeho výzvami 

přemoženi“  

(ibid.: 207). Tuto aktivní roli prostoru však nechápe jako negativní, ale naopak zdůrazňuje 

jeho prospěšnost, neboť „[p]rostor nabízí člověku cestu, jak se nezahltit sám sebou, 

nepropadnout se do sebe, což v hereckém vystupování i v dialogickém jednání občas hrozí. 

Prostor ukazuje cestu ven, poskytuje možnost odstupu, nadhled“ (ibid.). 
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Rozporuplné vnímání prostoru zachycuje i citace z rozhovoru s jednou asistentkou: 

„Ten prostor dokážeme zneutralizovat, ten je opravdu prázdný, ten rámec je pořád stejnej.“ 

Na jednu stranu říká, že rámec je pořád stejný, na druhou stranu mluví o tom, že prostor je 

potřeba „zneutralizovat“. To znamená, že prostor není sám od sebe neutrální. Tato 

neutralizace vyžaduje řadu přesunů, o kterých jsem již mluvila: vyklizení rekvizit, zavření 

oken, zhasnutí či rozsvícení světel. I taková neutralizace však neznamená umlčení prostoru. 

Prostor snadnému podmanění klade odpor – na kroky zkoušejících odpovídá vrzáním, na 

jejich hlas ozvěnou. Pro někoho je prostor příliš malý, pro jiného naopak příliš velký  

(z komentářů asistentek), pro některého nevýhodný, protože poskytuje rohy, v kterých je 

možné se schovat apod. O významné roli ve zkoušení mi vyprávělo několik zkoušejících, 

kteří byli v odlišné míře schopni vysvětlit, jak prostor jejich jednání spoluutváří. 

„Ruší mě tam ty vrzající parkety, já třeba vím, že do těch míst, kde to 

vrže, ani nechodím.“ 

Já: Já jsem si třeba všimla, že ty jsi jeden z mála lidí, který při tom 

zkoušení stojí hodně blízko diváků. Máš pro to nějaký důvod? 

Zkoušející: Nějaký důvod? To je zajímavá otázka, já jsem si toho taky 

všimla, já mám ráda ten střed, ten mě fascinuje, a potom kolečko. Já jsem si 

nikdy nevšimla, že bych někdy dělala nějaký takový hranatý cesty, vidíš, to je 

zajímavý. Já mám spíš ráda prostor. Jakákoliv bariéra mi prostě vadí. Já rohy 

úplně nesnáším. 

Z některých komentářů se zdá, že prostor je naším nepřítelem, neboť nás odvádí od 

sebe samých. My sami jsme ale v prostoru ukotveni a jsme prostorem významně 

ovlivňováni a konstituováni. Jak píší Pels et al., „[m]ateriální objekty jsou uskutečněním 

strategií a aktivně se podílejí na utváření a udržování sociálních vztahů. Tato materiální 

uskutečnění mají nevyhnutelně navíc prostorovou dimenzi – zakládají prostorové 

podmínky pro identitu, kontinuitu a rozdílnost objektu. Prostor nesmí být zvěcňován jako 

přirozený, předem existující soubor sociálního a materiálního, ale sám o sobě je konáním. 

(…) Lidé uskutečňují objekty, především budovy tím, že jimi prochází, nebo je obchází, 
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tyto objekty, ale také uskutečňují lidi, protože navrhují konkrétní propojení mezi jimi a 

ostatními“ (2002: 11-13).  

Nedá se samozřejmě říci, že prostor determinuje dialogické jednání. Spoluutváří jej 

ale do té míry, že umožňuje, dovoluje, poskytuje, podporuje, navrhuje, ovlivňuje, blokuje, 

znemožňuje či zakazuje, aby dialogické jednání probíhalo určitým způsobem.  

Místnost umožňuje pohyb po několika metrech čtverečních, ale nenařizuje ho, na druhé 

straně zamezuje pohybu mimo oblast vymezenou stěnami. Svým vzhledem prostor mnoho 

zkoušejících nabádá ke komentáři počmáraných stěn, poškrábané podlahy či světelných 

útvarů. Rohy místností také nalákaly již mnoho účastníků dialogického jednání do své 

náruče. Podlaha mnohým učarovala svojí schopností ozvučovat kroky. Pokud přijmeme 

časté tvrzení, že dialogické jednání je disciplína snažící se odhalit opravdovost prožitku a 

autentičnost jednání skrze tělesný zážitek, měli bychom v návaznosti na zmíněné přijmout, 

že prožitek a autentičnost, jakkoliv se někomu mohou jevit jako „niterné“ procesy, se 

utvářejí v propojení s prostorem.  

Podoba placu a místnosti se proměňuje, ať již mluvíme o proměnách historických, 

geografických či o proměnách, které se odehrávají na každé hodině dialogického jednání na 

KATaP. Samotné místnosti, ve kterých se dialogické jednání na DAMU odehrává, změnily 

svoji podobu. Za touto proměnou stojí napadení budovy DAMU dřevomorkou, které vedlo 

k její rekonstrukci. Podlahy v obou místnostech, kde hodiny dialogického jednání probíhají, 

se zvýšily a vertikální prostor pro realizaci dialogického jednání se zmenšil. Z místností 

také vymizely další dveře, které vedly do vedlejších místností. Místnosti se však proměňují 

na každé hodině, protože jejich existence je utvářena řadou jednotlivostí, které jsou nestálé. 

Prostor je spoluutvářen a přeměňován nejen nestabilním počasím, teplotou, světlem či 

ruchy, o kterých jsem se již zmínila, ale také samotnými zkoušejícími. Ti na place často 

ztvárňují místa a entity nepřítomné a vzdálené – své domovy, hospody, jiné školní učebny, 

venkovní prostory, domácí mazlíčky apod. Aby však jejich realizace byla možná, vyžaduje 

zapojení jejich imaginace, imaginace diváků a asistentů, těl zkoušejících i placu, na kterém 

se jednání odehrává. Tyto heterogenní entity mohou se zkoušejícím spolupracovat a jejich 

realizaci usnadňovat, anebo naopak ji ztěžovat. Těla mohou selhávat ve ztvárnění, asistenti 

a diváci nemusí záměr zkoušejícího chápat nebo jej chápou mylně, plac určité pohyby 
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nemusí umožňovat či je může komplikovat. Zapojení všech zmíněných není plně v moci 

zkoušejícího. 

Základní podmínky pro realizaci dialogického jednání bývají chápány jako stálé a 

neměnné, konstitutivní je pro ně však proměnlivost. Zakládají se totiž na souboru vztahů 

mezi měnícími se entitami a realitami přítomnými a nepřítomnými, na jejich 

přeuspořádávání a přechodech mezi nimi. Pouze pokud se propojení mezi heterogenními 

entitami a přechody mezi nimi podaří, je očekávaná role naplněna. Pokud se tak nestane, 

bývá v některých případech selhání spojováno s určitou nedostatečností. Ani jedna ze 

základních entit dialogického jednání však nemusí naplňovat roli, která jí je přisouzena, 

s lehkostí a samozřejmostí. Mnoho detailů a jednotlivostí může selhávat či se vzpouzet a 

vynaložené úsilí může být zmařeno.  

5.2 Principy dialogického jednání 

Nyní se ještě zastavím u tzv. principů dialogického jednání, které se váží k tomu, 

jakým způsobem dialogické jednání zkoušet. Jak jsem již psala v první kapitole, na úvodní 

hodině Vyskočil přednese některá teoretická východiska dialogického jednání, žádný 

z asistentů, ani on sám, jej však nepředvedou. První pobídky jsou spíše charakteru 

teoretického – máme rozmlouvat sami se sebou, oslovovat „vnitřního partnera“ a pokoušet 

se chovat tak, jako by v místnosti nebyli další lidé (Slavíková 2000: 95). 

Asistenti hodin dialogického jednání zdůrazňují, že pobyt zkoušejícího na place 

není limitován nějakými zákazy či příkazy. Důraz je kladen na to, aby si na způsob, jakým 

je dialogické jednání možné praktikovat, přišli účastníci sami. Asistentské komentování 

se řídí nepsanými pravidly – začíná pozitivní zpětnou vazbou, vyjádřením, že se jednalo o 

pěkné nebo zajímavé zkoušení. Následně asistenti připomínají některé principy 

dialogického jednání. To, jaké principy zdůrazní, závisí nejen na samotném konkrétním 

zkoušení a na tom, jak probíhalo, ale také na vnímavosti jednotlivých asistentů, na jejich 

imaginaci, jejich praxi dialogického jednání a asistování a na jejich schopnosti své 

připomínky vyjádřit. Komentáře mají být co nejméně direktivní povahy, mají zaznívat jako 

návrhy a doporučení, nikoliv jako příkazy a neměnná pravidla. Principy studentům nikdo 

explicitně nevnucuje ani nepřikazuje, to by bylo zcela v rozporu s důrazem na svobodu a 
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volnost dialogického jednání. Nikdo není z hodiny vykázán, pokud na place pouze pobíhá 

bez jediné hlásky a bez jediného slova a hraje si s rekvizitami, které si na plac přinese. 

Postupem času objevíme, že přeci jen existují celkem ustálené představy o tom, jak 

se má dialogické jednání provádět a jak má vypadat. Některé rady se opakují a tímto 

opakováním z úst různých asistentů začínají nabývat podoby pravidel. „…[P]očáteční 

instrukce je taková, že jde o zkoušení, o hledání. Posléze jsou vyjevovány určité principy, 

které jsou jistými mantinely. S narůstající zkušeností mnohá omezení padají. (…) Hledáme 

nejrůznější, nejlépe vlastní cesty k tomu, aby se mohl objevit a projevit vnitřní partner“ 

(Slavíková 2008: 15). Asistenti studentům nikdy neříkají, co konkrétně mají na place dělat, 

ale upozorňují je na některé obecné principy, či konkrétní jednotlivosti, které se dle jejich 

názoru vztahují k právě proběhlému zkoušení. Komentáře vypadají například takto:  

„Hezký, bylo krásný, jak jste se k sobě obracela a instruovala jste se. Škoda, že 

jste nedala prostor té druhé. Ta by měla mít možnost se projevit. Klapající boty 

nás často nenechají dostat se k sobě. Když jsem v prostoru, můžu si vytvořit 

imaginární čtvrtou stěnu, tím se oddělím od ostatních a můžu se začít soustředit 

sám na sebe.“  

„No krásný, já myslím, že se tam spoustu věcí ukazuje, asi jsou vám i zřejmý. 

Věcnej hlas, který si potřebuje věci srovnat a říct si je, je důležitej, proto je 

dobrá i ta reakce toho druhýho, kterej to má tendenci odlehčit. Pořád dávat 

šanci tomu druhýmu pólu“ (komentáře asistentů z terénního deníku). 

„Krásný, krásný, není potřeba se na sebe rozčilovat, nechat se chvilku čekat.“  

„Pěkný. Dost dlouho se Martina bála, že jo? Bejt k sobě hodná, vzít se za ruku, 

zjistíte, že jsou všichni přející.“ (komentáře Ivana Vyskočila z terénního) 

Mnohé z komentářů, které zaznívají, jsou kontradiktorní povahy – na jedné straně 

mají zkoušející jednání „verbalizovat“, komentovat, co dělají, a vysvětlovat proč, na druhé 

straně zaznívá, že vůbec nemusí mluvit, že stačí jednání „ozvučit“. Při dialogickém jednání 

jsou studenti vyzývání, aby nepřehrávali, nehráli, zároveň ale, aby zkusili přehrávat. Na 

plac nemají přicházet s žádným tématem (dialogické jednání je také nazýváno 
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bezpředmětné herectví), na druhé straně asistenti někdy říkají, že „je někdy fajn jít na plac 

s nějakým úkolem a vyzkoušet si ho“. Na jedné straně se zkoušející má držet tématu, na 

druhé straně v něm nemá zbytečně setrvávat. Komentáře jsou různě obecné povahy, někdy 

jsou velmi abstraktní, jako výše zmíněné, někdy se vztahují ke konkrétním pohybům, 

hlasovým projevům, či slovům, které studenti na place řekli. Nejasná a matoucí povaha 

komentářů může být jednou ze strategií, jak zachovat proměnlivost dialogického jednaní a 

umocnit jedno z východisek disciplíny, že nic není dané a všechno je správně. Komentáře 

asistentů přispívají k určitému chaosu, který je disciplíně vlastní a je pro její další rozvoj 

podstatný. Záměrem je, aby se dialogické jednání nestalo metodou či technikou s jasně 

vymezenými pravidly, ale aby se hledaly stále nové cesty k jeho praktikování. Aby 

v podstatě nikdy nebylo možné dosáhnout dokonalosti v dialogickém jednání. Přetrvávání 

dialogického jednání se zakládá na neustálém vývoji a na hledání způsobů, jak otevírat 

nové možnosti. Tato proměnlivost a hledání nepoznaného jsou pro mnohé na dialogickém 

jednání právě tím zajímavým a lákavým. Jsou důvodem, proč se asistenti na hodinách 

dialogického jednání scházejí s účastníky.  

„Pro mě je motivace přijít tomu na kloub. Jaký jsou třeba ještě 

možnosti“ (z rozhovoru se zkoušejícím). 

„Je otázka, jestli existuje nějaké mistrovství v dialogickém jednání. 

Myslím si, že ve chvíli, kdyby se to pojmenovalo, co je teda mistrovství 

dialogického jednání, tak už by to byla vlastně součást dramatického umění. 

Protože by se to regulérně dalo do nějakýho ranku, když by to mělo svoje 

mistrovství. Důležité je, že se tam stále objevují nové otázky, na které člověk 

nemyslel, nebo na ně neměl kondici. Nesmíš se na to dívat jako na výslednej 

celek, ale chápat to vydělení. Celé se to vlastně skládá z částí, které jsou 

všechny nějakým způsobem zpráva o tom, jak může vznikat dialogické jednání a 

jak to kdo je schopen pojmout, protože to je záhada to dialogický“ (z rozhovoru 

s asistentkou). 

„Příjemnej je zážitek, kdy vlastně okamžitě po pokusu zažívám takovej 

pocit, že jsem objevil něco nového. Není dialogický, kde bych nevyndal zápisník 

a vydržel v klidu, a to je u mě docela unikátní (…). Líbí se mi, že to není 
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vyučovaný jako nějaká rozvojová disciplína, že se vyhýbají slovu psychoterapie 

a dalším označením. Kdybychom řekli, že je to nějaká forma terapie, tak už to 

zablokuje některé procesy, který tam můžou probíhat, už to nasměruje 

přemýšlení lidí o tom, jak to má vypadat, jak to má probíhat. Myslím si, že 

dialogické jednání je dialogické jednání, úplně bych ho nezašoupával napevno 

někam a to mu sluší“ (z rozhovoru se zkoušejícím). 

Pro komentáře asistentů je typické silné napětí mezi snahou usměrňovat podobu 

zkoušení a zároveň ponechávat zkoušejícím maximální možnou míru svobody. Na 

hodinách dialogického jednání obvykle nejsme svědky záměrného boření principů, 

z kterých dialogické jednání vzniká. A to, i když jsme vyzývání k tomu, abychom rady a 

komentáře nebrali jako závazná pravidla, ale abychom je klidně porušovali. 

„Dělejte si v tom dialogickým všechno, co chcete. Všechno to, co se nesmí. 

Pojďte si to konečně užít.“  

„Rady a připomínky jsou moc hezký, ale stejně se snažíme každý po svém 

způsobu. (…) To, co vám lidi říkají, vám může a nemusí pomáhat“ (komentáře 

asistentů z terénního deníku).  

Mnozí z účastníků ale o vyjasnění základních principů stojí. „Začátečník chce 

slyšet návody, dostává jen povzbuzení a nedirektivní zpětnou vazbu, kterou je jeho výkon 

ohodnocen“ (Břicháček 1997: 32). Ustalování principů je velmi složité se vyhnout, protože 

mnoha lidem nevyhovuje být v situaci, které nerozumí, ale snaží se ji co nejlépe pochopit. 

„Teď se vlastně setkávám s tím, že studenti chtějí tu disciplínu pochopit a chtějí dělat 

dialogické jednání správně a je hrozně těžké je tohohle nároku zbavit,“ řekla mi jedna 

z asistentek. Aby nebylo dialogické jednání svázáno pravidly, nestačí tato pravidla 

nevysvětlit, či je podat natolik zmatečně, že není snadné je pochopit. Asistenti musí 

usilovat o neustálou destabilizaci principů, které mají tendenci proměňovat se v pravidla. 

Chaosu se neustále staví do cesty řád a absence pravidel tak musí být dosahováno 

destabilizačními strategiemi. Tyto strategie jsou, jak se zdá z výpovědí účastníků hodin, 

poměrně úspěšné. 
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„Jako někdy určitě tam jsou dobrý postřehy, někdy jsou ale takový, že 

člověk nějak ani moc neví, poslechne si to, ale nic moc z toho nevyvodí“ (z 

rozhovoru se zkoušejícím). 

„Někdy mám v hlavě zmatky ohledně toho, kdy je třeba v něčem setrvat. 

Někdy mám pocit, že se ty názory tlučou a já nevím, co si z toho vzít, nebo že to 

nějak pochopím a příště je to řečený jinak a mám pak pocit, že je to vlastně celý 

jinak. Vytváří mi to takový zmatky v hlavě“ (z rozhovoru se zkoušející) 

„Nedovedla jsem si nějak srovnat, co se děje, a to mě vyvedlo z míry, to 

nepochopení, a to by důvod, proč jsem tomu už dál nevěnovala pozornost.
16

 

Když jsem tady byla podruhý, tak jsem taky jako nevěděla, já to nevím do 

dneška pořádně, nemám pocit, že bych v tom byla úplně zorientovaná, ale už je 

to takový jiný.(…) Vím, o co se jedná samozřejmě, když si to člověk někde 

přečte, tak je to jasný, ale ta potom, ta vlastní praxe, to je tak složitý se v tom 

vyznat i pro mě. Ale teď už mi to nevadí, že tomu nerozumím úplně“ (z 

rozhovoru se zkoušející)  

Proměnlivé a kontradiktorní komentáře přispívají k destabilizaci principů, které, ať 

se již asistenti snaží jakkoliv, mají tendenci se usazovat a ustalovat. K jejich ustalování také 

přispívá poměrně časté opakování některých principů, které nastavují limity svobodného 

projevu zkoušejících. Zaznívají pokaždé, když je překročena hranice doporučovaného. 

Záleží pak na každém účastníkovi, do jaké míry je odolný vůči těmto praktikám ustavování 

pravidel a do jaké míry mu naopak jejich ustavování vyhovuje.  

K destabilizaci pravidel přispívá doporučované střídání různých asistentů. Zde se 

dostáváme k dalšímu z rozporů disciplíny. Komentování odlišných asistentů je vnímáno na 

jedné straně jako srovnatelné, na druhé straně je zdůrazňován přínos odlišných pohledů a 

praktik rozmanitých asistentů. 

„Každý asistent je jiný. Takže člověk třeba má svoji domovskou skupinu, 

ale vyráží na výlety do jiných skupin. V tomhle je ta disciplína velmi dobře 

                                                           
16

 Citace z rozhovoru s jednou účastnicí dialogického jednání, kterou míra nepochopení od dalšího zkoušení 

odradila a rozhodla se proto na hodiny dále nechodit. A několik let později se ale ke zkoušení vrátila. 
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vymyšlená. Aby se to srovnalo, tak je dobré navštěvovat jiné skupiny, hodiny 

jiných asistentů, aby vám to nezůstalo jenom u pokusů, které už umíte nebo 

které si dovolíte jenom ve své skupině. V tomhle to je velice nesnadné. Když se 

tomu vystavíte, tak to vaši kondici ještě posiluje i tímto způsobem, a pak právě 

zjistíte, že ty asistenti to říkají jinak, ale mluví o tomtéž, dotýkají se stejných 

záležitostí, stejných kvalit“ (z rozhovoru s asistentkou). 

„Vlastně když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, že mě až překvapuje, 

jak stejnej pohled ty asistenti mají, sladěnej. Říkám si, že asi mají jasno v tom, 

co dialogický jednání je, kudy se k tomu jde, teď když o tom přemýšlím“ (z 

rozhovoru se zkoušející).  

„Vnímám, že tam ten asistent vnáší jinou kvalitu. Já už dobře znám ty 

asistenty, tak si všímám, že tam je dost jiná atmosféra“ (z rozhovoru se 

zkoušejícím). 

„My tam vždycky přimícháme něco, čím zavíráme možnosti tý naprostý 

otevřenosti toho neutrálně. Když je něco neutrální v tom dobrým slova smyslu, 

jakože nezanesený, tak je to prostě to lidský, že si tam vždycky neseme už 

nějakej balík svých určitějch vlastní nebo nějakejch zvyků a tak to na sebe 

prostě prskáme“ (z rozhovoru s asistentkou). 

Účastníci hodin jsou neustále vyzýváni k tomu, aby byli kreativní, neomezovali se, 

projevovali se svobodně. Zkoušení však není zcela v rukou zkoušejícího, je spoluutvářeno 

komentáři, které směrem ke zkoušejícím zaznívají, zkoušeními předchozími, ale také 

prostorem a hluky, které na plac doléhají. Ať se již asistenti snaží, aby jejich komentáře 

byly jakkoliv nedirektivní, jasně utváří jednotlivá zkoušení. To už je zjevné z první 

kapitoly, kde jsem ukázala, že poté, co zaznělo, že si zkoušející mají své jednání 

komentovat, téměř všechna následující zkoušení byla plná slovních komentářů, poté, co 

zaznělo, že je dobré se otočit zády, téměř všichni zkoušející se otočili zády. Stejně tak, když 

zazní, aby zkoušející tolik nemluvil, v příštím zkoušení mluví méně než ve zkoušení 

předchozím, když je mu doporučeno, aby sundal boty, obvykle si je sundá. Důležité pak je, 

aby zazněl komentář kontradiktorní, který zabrání přeměně proměnlivých principů v daná 

pravidla. 
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Latour si klade otázku, jakým způsobem lze do realizace našich záměrů zahrnout 

ostatní a přitom kontrolovat, aby jejich chování bylo předvídatelné. Možnou cestou je dle 

něj překlad. Strategií překladu je podporovat zájmy zapojených, a tím dosahovat zájmů 

svých. Svůj záměr jim můžeme nabídnout jako kratší a rychlejší cestu k dosažení toho, o co 

sami usilují. „Všichni jsme mnohonásobnými vůdci [conductors] a můžeme buď přenášet, 

poškozovat, modifikovat, ignorovat korumpovat nebo stvrzovat požadavky [claims], které 

potřebují dopomoci k tomu, aby se šířily a trvaly“ (Latour 1987: 140). Právě strategie 

návrhu, která je součástí diskursivních praktik disciplíny, je poměrně účinným způsobem, 

jak usměrnit jednání jednotlivých zkoušejících a zároveň jim dát pocit svobodné volby. 

„Několikrát jsem zkoušel opustit některá doporučení, a tak a zjišťuju, že se 

k nim stejně vracím, a zjišťuju, že je to taky trošičku o pokoře, že je to, že je 

potřeba mít ty věci na paměti, ty pravidla, doporučení, alespoň pro mě teď jo. A 

vlastně říkám si, jestli chci a jestli by se dalo zvnitřnit si to natolik, že by se mi 

to dělo, aniž bych se na to ladil. Možná, kdybych žil na tropickém ostrově s mě 

nejbližší komunitou, kde bychom tohle jeli tři roky v kuse a potom bychom 

přestali tohle dělat tak, že bychom se naladili do toho, že tak budeme žít, nevím, 

nevím, přemýšlím, nevím. A možná je dobře, že existují alespoň nějaká pravidla, 

která se dají na papíře zachytit, že to tam zkoumají, že to chtějí předávat“ (z 

rozhovoru se zkoušejícím). 

Pro realizaci dialogického jednání je potřeba zapojit minimálně zkoušející, asistenty, 

prostor a čas. Tyto entity, které většina asistentů a studentů chápe jako elementární základní 

podmínky nutné pro realizaci dialogického jednání, proměňují svoji podobu. Hodiny 

dialogického jednání vedou různí asistenti, na hodiny dochází odlišní studenti, čas zkoušení 

se proměňuje (i když obvykle pouze v určitém intervalu), stejně jako místnosti, ve kterých 

se odehrává. Tito všichni nerealizují dialogické jednání po každé stejným způsobem, podle 

jasně daného návodu pečlivě vypracovaného Ivanem Vyskočilem. Žádný takový návod 

neexistuje. Klíčovým pravidlem je absence jasně daných pravidel a jednoznačně 

vymezených cest praktikování dialogického jednání. Dialogické jednání má být určeno 

širokému spektru zájemců, jejichž pojetí a praktikování může být různé. Neměli bychom 

však podléhat představě, že zkoušení dialogického jednání je čistě aktem vědomé svobody 

zkoušejícího. Zkoušející je stejně jako Ivan Vyskočil spíše architektem, který uvádí do 
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vztahu různé své zkušenosti, nápady, dispozice, asistentské připomínky, východiska 

disciplíny apod., než že by byl osamoceným tvůrcem vycházejícím z vlastních inspirací. Na 

hodinách dialogického jednání a na celém DAMU bývá zdůrazňováno autorství a autorský 

přístup k dialogickému jednání a k životu obecně, které vyzývají k hledání vlastní formy. 

Protože pojem autorství je pro dialogické jednání i pro celou Katedru autorského herectví a 

pedagogiky klíčovým, pojednám o něm v následující podkapitole. 

 

5.3 Autorský přístup k dialogickému jednání 

Ve sborníku „Autor-autorství“ věnovanému dialogickému jednání, se dozvíme, že 

„slovo AUTOR znamená především PŮVODCE DÍLA (lat. ‚auctor‘ – původce, 

rozmnožovatel, od ‚augere‘ – množit)“ (Chrz 2010: 14, kapitálky v originále). V textech 

zabývajících se dialogickým jednáním je akcentován především první překlad latinského 

slova „auctor“, tedy původce. „Autor je ten, kdo za to, co dělá a sleduje, s kým 

spolupracuje, k čemu a jak působí, kdo za to může“ (Vyskočil 2003b: 8). Na hodinách 

dialogického jednání opakovaně zaznívá, že máme „vycházet ze sebe“, my sami máme být 

původci toho, co děláme. V průběhu hodin se proto učíme zbavovat neuvědomovaných 

stereotypů, prázdných gest, naučených projevů, které nevychází z naší „přirozenosti“, 

nejsou „autentické“ a tudíž nejsou „autorské“. Pro autorský přístup je důležitá tvořivost. 

Nemůžeme se pokládat za autora, pokud neuvědoměle kopírujeme jiné, nereflektovaně se 

stylizujeme či bezděčně přehráváme nějakou roli. Autorský herec „se snaží vyjádřit – 

zobrazit pouze sama sebe“ (Makonj 2002: 29), a to tvořivým způsobem. „Mít autorský 

postoj k životu a skutečnosti – být tvořivým – znamená realizovat ty nejvlastnější lidské 

možnosti seberealizace jako sebe stvrzování vlastní existence tvůrčí aktivitou. Jen tím, že 

člověk tvoří, se může dozvědět něco o svých nejautentičtějších možnostech“ (Roubal 2001: 

43). 

Pojetí autorství v dialogickém jednání klade důraz na výše zmíněnou původnost, 

tvůrčí charakter, ale také na odpovědnost, která se k autorskému přístupu váže. 

„Otevřený charakter studia není populistickým opatřením, ale nabídkou volby. 

Volba, její možnost i její nároky, stojí u samého základu dramatické kultury; 
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probouzí osobní odpovědnost, schopnost nést riziko. V tomto smyslu pokládá 

prof. Vyskočil studentovu schopnost volby za předpoklad studia dramatické 

kultury a tvorby. Nikdo jiný nemůže převzít odpovědnost za osobní růst člověka 

a nikdo pro něj v tomto existenciálním smyslu nemůže udělat víc, než co mu 

dotyčný člověk sám dovolí, k jaké míře svobody a poznání dospěl. To 

samozřejmě nesnímá z učitele odpovědnost. Nejde však o odpovědnost za 

výsledky, ale odpovědnost za proces“ (Hančil 1997: 16). 

Nejvíce otázek vyvolává právě původnost, která je dle teoretiků dialogického 

jednání jedním z charakteristických rysů disciplíny. Samotný pojem „původní“ může 

navozovat představu něčeho nového, nově stvořeného, originálního, vlastního. Na místě 

však je ptát se, do jaké míry je možné takovéto pojetí autorství naplnit? Jak jsem již výše 

vysvětlila při úvaze nad autorskou pozicí Ivana Vyskočila v dialogickém jednání, nápady, 

které vznikají, jsou utvářeny ve vztahu s řadou dalších entit – ve vztahu s lidmi, s kterými 

se setkáváme, situacemi, které zažíváme, místy, v kterých se nacházíme, s těly, s kterými 

pracujeme apod. Nápady nevznikají na zelené louce, která není časově, prostorově a 

fyzicky ukotvena, ale vznikají na konkrétních místech, v konkrétních časech, za 

specifických podmínek, které netvoří pouze neutrální prostředí, v němž se věci odehrávají, 

ale do jejich průběhu a realizace zasahují a tím je utváří a přetváří. Mluvíme-li o 

původnosti, měli bychom vnímat, že onen původ spočívá v této vztahovosti.  

Celý koncept autorství navíc komplikuje, že se nejedná čistě o vymyšlení nápadu, 

ale také o jeho realizaci. „Hráč dramatické hry ve funkci autora tak nejen koncipuje 

nějakou situaci a dějovou epizodu, ale i její divadelní podobu. Řeší nejen otázku ‚co‘, ale 

také ono ‚jak‘ dramatické hry: koncipuje tvarově akční part nějakého hereckého jednání“ 

(Roubal 2001: 40). Rovina realizace autorského záměru vyžaduje kolektivní jednání. 

Vyžaduje mobilizaci nejen vlastního těla, ale také ostatních přítomných entit lidských i 

mimo-lidských (viz proměna přítomných na diváky, proměna prostoru v plac apod.). 

Snažíme-li se autorským způsobem dialogicky jednat, znamená to, že jednáme na určitém 

place, za přítomnosti určitých diváků, asistentů, hluků, světelných, zvukových podmínek 

apod. Tyto entity se našim snahám mohou podvolovat, ale také nemusí. Aby náš hlas 

zvučně zazněl, potřebujeme spolupráci zvukových vlnění, jejich odrazů, sluchových ústrojí 

diváků a asistentů, stěn, které nás izolují od hluků jiných ad. Tyto entity a mnohé další s 
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námi společně utvářejí výsledné dílo. Samotný Vyskočil zdůrazňuje, že dialogické jednání 

je závislé na zapojení ostatních. Říká, že je společným hledáním, kolektivním dílem, 

současně ale říká, že bychom měli vycházet ze sebe a že každý má své vlastní dialogické 

jednání, které praktikuje podle svých záměrů a možností. Dialogické jednání tak v sobě 

obsahuje další napětí – napětí mezi individualitou a kolektivitou. 

Autorství je dle mého názoru dobré chápat v jeho tvůrčí dimenzi. Jako autoři 

hledáme cestu, jak neotřelým a zajímavým způsobem zacházet s řadou entit, s kterými jsme 

ve vztahu. O pojmu autor by možná bylo zajímavé uvažovat v druhém zmíněném  

překladu – jako o rozmnožovateli. Autor by pak byl chápán jako ten, kdo svým jednáním 

rozmnožuje podoby dialogického jednání. Každé zkoušení se odehrává ve specifické 

konstelaci entit, která se jen velmi nepravděpodobně může znovu vytvořit v totožné 

podobě. Jak zaznělo již výše, každé dialogické jednání je tak pumpou, která pumpuje jinak. 

Pojetím zkoušejícího jako rozmnožovatele navíc zdůrazníme, že jeho pozice ve spleti entit 

utvářejících dialogického jednání je určitým způsobem výsadní. Zkoušející je tím, kdo 

usiluje o takové propojení entit, které by mohlo vést k realizaci jeho záměru. 
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6 Cesty k poznání dialogického jednání 

Zkoušení dialogického jednání je součástí širšího rámce zahrnujícího teoretická a 

filosofická východiska disciplíny. Můžeme mluvit o balíku vědění, který je pro zachování 

disciplíny potřeba dále šířit, předávat a utvářet při setkávání „Mistra“ s asistenty a 

účastníky hodin. U dialogického jednání bývá zdůrazňováno, že se jedná o praktickou 

disciplínu, pro jejíž poznání je klíčová osobní tělesná zkušenost. Vyskočil i asistenti se 

proto na hodinách soustředí na samotné zkoušení dialogického jednání. Ve sporu pedagogů 

mezi tzv. tradičním přístupem založeným na předávání vědeckých poznatků a existujících 

teorií a přístupem tzv. postmoderním, který klade důraz na vlastní praktickou zkušenost 

(Horn, Wilburn 2005: 750), se tedy kloní k druhému ze zmíněných. Studenti dialogického 

jednání nejsou vedeni k učení se teoretických východisek disciplíny, její historie, neučí se 

ani o výzkumech věnujících se této disciplíně a jejich výsledcích. Tento důraz na tělesnou 

zkušenost však neznamená, že veškerého vědění dialogického jednání je dosahováno pouze 

prostřednictvím těl a jejich zkušeností.  

Teorie „vtěleného vědění“ (embedded knowledge) zdůrazňuje vzájemně se formující 

vztah mezi poznáním a jazykovými a fyzickými systémy, v kterých jsou lidé zapuštěni. 

Poznání chápe jako biologicky ukotvený proces jazykového vyjednávání směřujícího 

k tvorbě významu a k porozumění (languiging) (Horn, Wilburn 2005: 747). V návaznosti 

na tuto teorii se v této kapitole zaměřím na diskurs dialogického jednání, který chápu jako 

soubor výpovědí – verbálních i tělesných, které se vážou k určitému tématu. Jako 

specifický druh užívaní vyjadřovacích prostředků ve zkoumané disciplíně. Nad diskursem 

dialogického jednání je dle mého názoru důležité se pozastavit, neboť hraje významnou roli 

v předávání dialogického jednání a v zajištění jeho kontinuity. Utváří řád a zároveň je 

řádem tvořen, utváří způsob dorozumívání a myšlení jedinců, ale zároveň je jím také 

formován (Jaworski, Coupland 1999: 3). Je významný nejen pro dorozumívání, ale také pro 

myšlení a poznávání světa. Diskurs je součástí našeho pohledu na svět a našich 

hodnotových systémů, u kterých je mnohdy dáno, co je v daném sociálním a 

institucionálním prostředí „normální“ či „vhodné“ (Jaworski, Coupland 1999: 3). Foucault 

v této souvislosti říká, že v pravdě se nacházíme, pouze pokud se řídíme pravidly jakési 
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diskursivní „policie“ (Foucault 1994: 20). Diskursivní praktiky uzavírají dialogické jednání 

do bubliny, ve které se některá vyjádření dávají neustále do podobných souvislostí, neboť 

pouze v těchto spojeních jsou považována za významná, srozumitelná a smysluplná. 

V první části této kapitoly se budu věnovat slovníku dialogického jednání. V první 

podkapitole představím některé pojmy a výpovědi, které jsou pro disciplínu typické. 

Zamyslím se nad tím, jakou roli mohou tato specifická vyjádření hrát v předávání 

dialogického jednání a v utváření disciplíny. V druhé podkapitole pojednám o způsobu, 

jakým je tento slovník přijímán a užíván účastníky hodin, a o tom, co přispívá k jeho 

ustavování a stvrzování či naopak jeho destabilizaci. Následně se zamyslím nad 

překážkami, které verbální rovina dialogického jednání může představovat pro výzkumné 

záměry této práce. 

V poslední části kapitoly se věnuji předávání dialogického jednání skrze těla a 

tělesnost. Poukáži na nejasné ukotvení dialogického jednání v tělech zkoušejících a 

prozkoumám důsledky, jaké tělesná praxe disciplíny má pro její zachování a další existenci. 

6.1 Katapáčtina a její důsledky 

Jak jsem již uvedla v první kapitole práce, před tím, než jsem se na hodinu 

dialogického jednání vydala, přečetla jsem si několik publikací, které se této disciplíně 

věnují. Tento krok mi přišel jako zcela samozřejmý a doufala jsem, že mi alespoň částečně 

ozřejmí, o co se v disciplíně jedná. Přečtení textů však zcela neobeznámené k pochopení 

dialogického jednání příliš nepřiblíží. Poznání světa dialogického jednání skrze texty je 

ztíženo osobitým způsobem vyjadřování, s kterým je tato disciplína svázána. Několik 

asistentek mi říkalo, že se někdy jazyku, který se na Katedře autorské tvorby používá, také 

přezdívá „katapáčtina“. Slovní vyjádření, která slýcháme na hodinách dialogického jednání 

či si je můžeme přečíst v textech věnujících se této disciplíně, se mohou zdát nepodstatná, 

avšak ovlivňují utváření dialogického jednání. Slovník dialogického jednání nastavuje 

určité hranice, v nichž se dialogické jednání pohybuje a v rámci kterých je možné jej 

poznávat. 

Foucault říká, že „řeč je poznání pouze v nereflektované formě. Jednotlivcům se 

vnucuje, aby je vedla, ať už chtějí nebo nechtějí, ke konkrétním nebo abstraktním, přesným 
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nebo nepodloženým pojmům. (…). Vědět znamená mluvit tak, jak se má“ (2007: 72). 

Aplikujeme-li tuto myšlenku na dialogické jednání, znamená to, že způsob, jakým se o 

dialogickém jednání mluví a který je typický pro komunikaci na hodinách, vede ty, kteří jej 

poznávají a praktikují, k adaptaci specifického uvažování a vyjadřování, které je drží 

v hranicích pravdivého a poznatelného.  

Vedle roviny dorozumívací a kognitivní je však dobré zaměřit se na verbální rovinu 

dialogického jednání také z hlediska schopnosti jednat.
17

 Je třeba zamyslet se nad tím, jak 

určitá vyjádření nejen popisují a zprostředkovávají svět a ovlivňují způsob, jak o něm 

přemýšlíme, ale také, jakým způsobem tento svět spoluutvářejí. Slova a činy jsou přitom 

spolu provázány. Jak upozorňuje Austin, slova mohou „dát najevo emoci nebo předepsat 

způsob chování nebo toto chování konkrétními způsoby ovlivnit“ (2000: 20). Vyslovit větu, 

tak může znamenat vykonat čin (Austin 2000: 24). Samotná slova k určitému jednání 

nestačí, nejsou tím jediným, „co je potřeba k tomu, aby byl daný akt považován za 

vykonaný“ (Austin 2000: 25, kurzíva v originále). K jednání je zapotřebí ještě dalších 

„mentálních“ a „fyzických“ úkonů, případně dalších slov (Austin 2000: 25). 

Na následujících řádcích poukážu na specifická pojmenování, kterých se v dialogickém 

jednání užívá, a následně ukážu, jak v kombinaci s dalšími především materiálními a 

tělesnými praktikami napomáhají realizaci disciplíny.  

Postavy, předměty a místa, se kterými se v dialogickém jednání setkáváme, jsou 

označovány zvláštním způsobem. Tato pojmenování v sobě mají zapuštěna východiska 

disciplíny a vyjadřují, jak se disciplína prezentuje a jak se má dělat. Zároveň však vnucují 

představu o povaze označovaného a o roli, kterou v dialogickém jednání zastává. 

Hodiny vedou „asistenti“, nikoliv vyučující. Označení „asistent“ umocňuje 

představu, že na hodinách dialogického jednání nejsme vyučování, umocňuje představu 

otevřenosti disciplíny, kterou se nelze učit jako souhrn neměnných pouček. Dialogické 

jednání je popisováno jako způsob hledání a zkoumání, jak by se to dalo dělat. Vedoucí 

                                                           
17

 V literatuře se setkáváme s termínem performativní výpovědi, již dříve jsem však uvedla, že 

performativnost není pro způsob, jakým o dialogickém jednání uvažuji, vhodným termínem, neboť příliš 

evokuje představu divadla, kdy to, co je nám prezentováno, je hrané, zatímco to opravdové se nachází 

v zákulisí.  
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hodiny nám při tomto hledání mají pomáhat – „asistovat“ především skrze komentáře. 

Sama jsem se přistihla při tom, jakou nevoli ve mě vyvolalo, když jedna z účastnic hodin 

mluvila o asistentech jako o „kantorech“. „Označení „kantor“, či „učitel“ přeci do 

dialogického jednání nepatří, protože vyvolává představu frontální výuky, kdy učitel 

jakožto nositel určitého vědění poučuje své žáky o pravdách, které se mají naučit,“ říkala 

jsem si, což ukazuje jakou moc má diskurs dialogického jednání nade mnou samotnou. Jak 

dále vysvětlím, označení asistent může být v mnohém matoucí. K naplnění významu pojmu 

„asistent“ a k jeho realizaci je zapotřebí, aby ti, kteří jsou takto označování, skutečně 

nevyučovali. To se na hodině dialogického jednání projevuje tak, že jejich připomínky 

k výkonu jednotlivých účastníků jsou formulovány v podobě návrhů, pobídek a otázek, nad 

kterými je možné se dále zamýšlet. V komentářích zaznívá: „ještě jsem si říkala, jestli by 

nestálo za to…“,„Napadlo mě, že by možná…“, „Co kdybys zkusil…“, „Je to jenom návrh 

na zvážení, nevím“, „je to nabídka, která by se dala dále rozvíjet“. Tento význam slova 

„asistent“ je také umocněn prostorovými vztahy mezi asistenty a zkoušejícími. Asistent 

nestojí před účastníky hodin a frontálně jim nepřednáší, namísto toho sedí po jejich boku 

jako rádce, který s nimi sice nesplývá, ale svým umístěním se nad ně výrazně nepovyšuje. 

Označování vedoucích hodin jako asistentů společně s prostorovými vztahy na hodinách 

lze chápat jako diskursivní praktiky, které přispívají k maskování asymetrie mezi 

jednotlivými frekventanty hodin a asistenty. Tato asymetrie je však na hodině přítomná, 

kdyby nebyla, nemělo by rozlišování mezi jednotlivými rolemi význam. Asistent, ať už je 

jeho označení jakékoliv, je určitým nositelem vědění, které studentům předává. Ti se jeho 

radami a připomínkami obvykle snaží řídit, protože je považují za nápomocné. Učí se 

dialogickému jednání od zkušenějších, kteří se skrze diskursivní praktiky snaží asymetrii 

mezi učitelem a žákem neustále narušovat a destabilizovat, přispívají tím však také k jejímu 

zneviditelnění. 

Představu klasické vyučovací hodiny narušuje i označení účastníků hodin, kteří zde 

nejsou obvykle označování jako „studenti“, ale přecházejí mezi rolí „diváka“, který 

pozoruje dialogické jednání ostatních a rolí „zkoušejícího“, který s dialogickým jednáním 

experimentuje. Označení „divák“ evokuje divadelní prostředí, které je na hodinách 

napodobeno na úrovni prostorového rozložení. Diváci jsou ti, kteří sledují toho, kdo je 

v prostoru před nimi. Označení divák je spjato s očekáváními, která bývají chování 
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divákům přisuzována. Divák je ten, kdo divadelní představení bedlivě sleduje a snaží se jej 

co nejméně narušovat. 

Vyjmenovat všechny výrazy a výpovědi, které jsou pro dialogické jednání typické, 

není v kapacitách této práce. Již na těchto několika příkladech lze však ukázat, že slovník, 

který je s dialogickým jednáním spjat, není pouhým zprostředkovatelem vědění, jakýmsi 

přenašečem informací o dialogickém jednání, ale je jeho spolutvůrcem. Slova zde ve 

spolupráci s „mentálními“ a „fyzickými“ úkony skutečně mohou působit jako činy. 

Specifické výpovědi a výrazy pomáhají strukturovat hodinu dialogického jednání, 

předjímají a přisuzují jednotlivým entitám konkrétní postavení a spoluutvářejí způsob, 

jakým o zkoumaném fenoménu přemýšlíme a jak jej uskutečňujeme. Domnívám se, že 

narušení těchto praktik by mohlo ohrozit existenci dialogického jednání. V momentě, kdy 

bychom o asistentech mluvili jako o vyučujících a o zkoušejících jako o hercích, 

přisuzovali bychom jim role, které dialogické jednání odmítá. Role, které se pohybují mimo 

uznávaný režim žádoucího a pravdivého. 

Slovník dialogického jednání se tak významně podílí na ustavování disciplíny a na 

vymezování jejích hranic. Sjednocuje způsoby, jakými lze o disciplíně, ale také v rámci 

disciplíny, mluvit, přemýšlet a jakými ji lze provádět. Utváří limity možného, pravdivého a 

srozumitelného, a tím také vymezuje, co není součástí disciplíny, co je v oblasti 

nepravdivého či dokonce nemyslitelného. Na této rovině se projevuje uzavřenost 

dialogického jednání, které je sice otevřené odlišným formám jeho praktikování, avšak 

v rámci diskursivně utvářeného systému. 

Specifický způsob vyjadřování dialogického jednání je patrný z textů
18

 věnujících 

se této disciplíně a zároveň z komunikace na hodinách samotných, kde je diskurs 

dialogického jednání opakovaně znovu zpřítomňován. Významnou roli v jeho ustavování 

přitom hrají především asistenti, čímž je podpořena asymetrie mezi nimi a účastníky hodin, 

o jejíž potírání a maskování disciplína usiluje. Účastníci hodin pro začátečníky téměř 

                                                           
18

 O dialogickém jednání byla napsána především řada sborníků: například: Dialogické jednání jako otevřená 

otázka (Vyskočilová 1997), Psychosomatický základ veřejného vystupování (Slavíková, Vyskočilová 2000); 

Herecká propedeutika. Proč, pro koho a jak? (Čunderle 2006); Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva hlas 

(Slavíková, Čunderle 2006). 
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nemají možnost přispět k utváření slovníku dialogického jednání. Mluví v podstatě jenom 

během svého zkoušení. Poté, co se usadí na své místo, naslouchají komentářům asistenta 

nebo Ivana Vyskočila. Ani na hodinách pro pokročilé nemají účastníci mnoho prostoru pro 

vyjednávání, jen občasně položí otázku, případně se jich asistenti zeptají na jejich názor. 

Slovník dialogického jednání je tak utvářen především Ivanem Vyskočilem a asistenty, 

zatímco účastníci jsou spíše jeho pasivními příjemci. Jak jsem mohla vypozorovat 

z rozhovorů, diskurs uplatňuje svoji moc a ovlivňuje, jak se o dialogickém jednání mluví.
19

 

Poměrně ustálená jsou označení, o kterých jsem psala výše – asistent, zkoušející, zkoušení, 

plac. Ta bývají narušena velmi výjimečně (viz výše uvedený příklad s kantory). Do 

slovníku účastníků dialogického jednání se ale také promítají výrazy, které zaznívají během 

komentářů a vyjadřují, jak by dialogické jednání mohlo probíhat. V rozhovorech mi 

jednotliví účastníci hodin například říkali, že „čekají, kdy na plac nastoupí vnitřní partner“, 

„snaží se vyprovokovat vnitřního partnera“, „snaží se mít to usledované“, „nechávají 

prostor tomu druhému“, „vycházejí ze sebe hlasem, do prostoru, aby se zaslechli“ apod. 

Začleňování slovníku dialogického jednání do mluvy a uvažování jeho účastníků lze vidět 

například na následujících úryvcích jejich výpovědí. 

„Šel jsem na plac s tím, že tam fakt chci jít (stejná finta jako minule), abych tím 

nabral pořádnou energii, a s tou energií jsem pak zkoušel ozvěnu hlasu a 

možná nějaká rozmáchlá gesta, ani nevím, nicméně po nějaké době jsem začal 

přemýšlet a úplně pak do toho přemýšlení přešel, zkusil jsem u toho stát na 

místě a tak, pak přišel konec. Prý jsem tu energii vysílal do prostoru, ale už si 

pak nepočkal, neuvědomil si, abych ji zas přijal zpět. To by celkem 

odpovídalo“ (z reflexe zkoušejícího, v textu jsou tučně zvýrazněna slova či 

spojení typická pro dialogické jednání – stejně jako v následujících úryvcích). 

„Já to furt dost vnímám, že to je takový otevřený pole, těch zkoušení není 

tolik, takže pak jako někdy jdu na ten plac s nějakým impulsem, kterej se tam 

                                                           
19

 Diskurs dialogického jednání především ovlivňuje, jakým způsobem lidé mluví o samotné disciplíně. 

V rozhovorech o zcela jiných tématech jsem jeho praktikování nezaznamenala. Sledování vlivu diskursu 

dialogického jednání v praktikování jiných činností a ve výpovědích o nich by vyžadovalo další 

prozkoumání. 
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někde projeví, někdo něco řekne, to jsem zjistil, že to je pro mě nejvýhodnější, 

jít jenom s jedním impulsem, jo? Další možnost, jak tam nastoupit, je, že tam 

nastoupím tak, jako že nic a hledám na tom místě co kde, to jsou pak občas 

takový muka, než se člověk k něčemu dobere, ale je to bližší takový tý 

pozornosti, že tam jakoby nevnáším nic, že počkám, co se tam vynoří z toho 

nitra, na co teda nějak zareaguju. No a pak je tam možný tam jít s tím, že si tam 

něco vyzkouším, což jsem občas taky zkoušel, ale to se mi moc nedaří“(z 

rozhovoru se zkoušejícím). 

„Tady jde o tu pravdivost a o tu autenticitu toho projevu, jak teda 

reagujeme sami na sebe, jestli si něco nalháváme, potom teda hrajeme, 

předstíráme nebo jestli jako jsme opravdu se sebou, to mě na tom vlastně 

zajímá úplně nejvíc. To být sám se sebou bez jakéhokoliv přikrášlování a jde o 

to opravdový“(z rozhovoru se zkoušející). 

Z těchto výpovědí je patrné, že slovník dialogického jednání zahrnuje mnohem více 

než jen specifické pojmenování asistentů, zkoušejících, zkoušení a placu. Vede k uvažování 

o pojmech autenticity, přirozenosti, opravdovosti, vědomí apod. a ke snaze o jejich 

realizaci. Dialogické jednání chápe člověka jako jednotu psychického a tělesného, která má 

kvalitu něčeho „vnitřního“, „opravdového“, „autentického“, něčeho, co si při zkoušení 

potřebujeme uvědomit, či jak zaznívá na hodinách dialogického jednání, „zvědomit“, aby to 

bylo možné realizovat či „zpřítomnit“ či „verbalizovat“. Pojetí dialogického jednání 

odkazuje na binární chápání vědomí a nevědomí, kdy vědomé souvisí s verbalizací 

prožívaného, zatímco neverbalizované zkušenosti jsou neuvědomované (Nakonečný 1998: 

18). Vyjadřuje psychoanalytický pohled na osobní identitu, která je rozdělena na část mysli, 

která je vědomá, racionální a reflexivní, a na nevědomé motivace a chování  

(Elliot 2001: 3). Zahrnuje pojetí vědomí, které je propojené s pozorností, jak jej pojímal 

například německý psycholog Ludwig J. Pontgratz (1967 cit. in Nakonečný 1998: 20). 

Odkazuje na člověka jako na zakoušející subjekt, kterému jde o vnitřní poznání. 

Specifické výpovědi tedy nejsou jen nějakým neutrálním pojmenováním jevů, ale 

mají v sobě zapuštěnu řadu východisek, která ovlivňují, jak dialogické jednání děláme a 



79 
 

můžeme dělat. Abychom mohli zkoušet dialogické jednání, musíme je (ať už vědomě či 

nevědomě) brát vážně a přijmout je jako pravdivé. Pokud nevěříme tomu, že člověk má 

nějaké „vnitřní“, „přirozené“, „autentické“ kvality, které je možné poznat a reflektovat, 

bude pro nás jazyk dialogického jednání lživý či nesrozumitelný. Dialogické jednání 

nemůžeme dělat, pokud chápeme člověka pouze jako výsledek vnějších, samostatně 

existujících sociálních a kulturních tlaků; pokud věříme, že celé nevědomí je zcela 

nepřístupné našemu poznání a naší reflexi. Pak bychom mohli pouze poznávat sociální a 

kulturní vzorce, na jejichž utváření jsme se nepodíleli, a prozkoumávat to, co je vědomé. 

Tak bychom se ale pohybovali nejen mimo diskurs dialogického jednání, ale mimo 

disciplínu jako takovou. Nedělali bychom dialogické jednání, ale jiné disciplíny, které 

vycházejí z jiných předpokladů a vyžadují jinou diskursivní praxi. 

Opakované připomínání slovníku dialogického jednání na hodinách mnohdy vede 

až k jeho nevědomému užívání. Na samotných hodinách, při rozhovorech s jednotlivými 

účastníky hodiny, ale i při psaní této práce jsem mohla pozorovat, jak je specifický způsob 

vyjadřování neustále stvrzován, neboť je především nereflektovaně používán a znovu 

zpřítomňován. Stává se samozřejmým způsobem, jakým se o dialogickém jednání mluví, 

který je pro „zasvěcené“ srozumitelný.  

O nereflektovanosti mluvím, protože jsem při několika rozhovorech zažila 

neporozumění a překvapení, když jsem nastínila myšlenku, že dialogické jednání je těžké 

někomu vysvětlit i proto, že jeho specifický jazyk jej halí do neprůhledného hávu. Několik 

informátorů se mě zeptalo, co tím myslím. Nechápali, co se mi na vyjadřování na hodinách 

dialogického jednání zdá divného. Když jsem jim vysvětlila, s jakými potížemi se potýkám, 

když se snažím v úvodu práce alespoň lehce vysvětlit, co dialogické jednání je, částečně 

moji poznámku uznali. Vysvětlovala jsem, že pro lidi, kteří na dialogické jednání nechodí, 

není přeci vůbec jasné, kdo je „zkoušející“, kdo je „asistent“, kdo je „divák“, co je to ten 

„plac“, a že základní principy dialogického jednání popsané v termínech – „počkat si na 

vnitřního partnera“, „vycházet ze sebe“, „přicházet k sobě“, nejsou pro lidi „zvenku“ 

snadno uchopitelné. Pro mnohé z nich byla tato úvaha poměrně nová. Natolik se jim zdál 

jazyk dialogického jednání samozřejmý. 
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Moc diskursu nad účastníky hodin dialogického jednání je ale také potřeba 

relativizovat. Samotné přejímání slovníku dialogického jednání a jeho užívání sice svědčí o 

jisté diskursivní moci, neříká však, jak přesně praktikování disciplíny a uvažování o ni 

spoluutváří. Významnou roli zde hraje rovina interpretační. Slova pro všechny nemusí mít 

stejný význam a mohou vést k odlišným praktikám. Např. slova „přirozenost“ či 

„přirozený“, která jsou pro dialogické jednání poměrně ústřední, každý chápe jinak a jinak 

je během svého zkoušení praktikuje. V disciplíně při tom mají pro mnohé nesamozřejmý 

význam – nejde o hledání poloh, které nám jsou vlastní, v kterých se cítíme dobře, ale 

naopak o prozkoumávání situací, které jsou pro nás neobvyklé a neznámé. Někteří 

zkoušející se ale na place snaží hledat právě cesty k tomu, jak se cítit dobře a neznámému a 

nepříjemnému se vyhýbají. 

 „Často si studenti myslí, že je to přirozené nebo pravdivé a to podle nich 

znamená, že se nemají přehnaně exponovat, že mají být spíše za sebe, spíš tišší 

a někdy jim to brání v tom se vůbec projevovat a předpokládají, že ta 

přirozenost, to je ta pravdivost, ale ono je to myšleno jiným způsobem. Já někdy 

používám to přirovnání, že je to jako, když jste v nějaké situaci venku, kde 

nejste jenom takhle ztišení, ale projevujete se nějak. A o to tady jde“ (z 

rozhovoru s asistentkou). 

Tato nejednoznačnost je záměrná. Vedoucí hodin dialogického jednání neusilují o 

dosažení konsensu, ale naopak hledají způsoby, jak se jednoznačnosti a shodě vyhnout. Jak 

je narušovat a potlačovat. 

„Když někdo přichází, tak mu rozhodně radíme, aby si o tom nic nečetl, 

jakkoliv je to v pojmech, kterým třeba nerozumí. Když člověk dává připomínky, 

tak počítá s tím, že tomu lidé nebudou rozumět. A když jsem říkala, že Vyskočil 

dává hlavně v počátku ty připomínky velmi abstraktní, tak je to i s velkým 

porozuměním pro toho posluchače. Ano, studenti potom říkají, že ne úplně 

rozumí té disciplíně jako takové“ (z rozhovoru s asistentkou). 

 Verbální rovina dialogického jednání tak v sobě obsahuje další napětí. Slovník 

dialogické jednání je studenty přejímán a užíván. Není však jasné, jakých významů 
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jednotlivá vyjádření nabývají a k jaké praxi účastníky hodin nabádají. Asistenti na jedné 

straně přispívají k ustalování specifických vyjádření jejich neustálým opakováním, na 

druhé straně se zdráhají jejich definování a jasnému vymezení. Pro diskurs dialogického 

jednání je typický nejednoznačný způsob, kterým je vědění o dialogickém jednání 

předáváno, spíše než soubor konkrétních označení.  

6.2 Katapáčtina jako výzkumný problém 

Nereflektované užívání jazyka a způsobu uvažování typického pro dialogické jednání 

se mi dělo a obávám se, že nadále děje, celkem pravidelně. V jedné verzi této práce jsem 

napsala, že jazyk dialogického jednání je zdánlivě jednoduchý, jasný a srozumitelný. Až 

postupem času mi došlo, že tomu tak není. Jasný a srozumitelný se může zdát pouze tomu, 

kdo na hodiny dialogického jednání chodí a s tímto specifickým diskursem přichází 

neustále do styku. Pro ilustraci uvádím úryvek vlastní reflexe dialogického jednání 

z terénního deníku, z kterého je patrné, do jaké míry jsem sama slovník dialogického 

jednání přejala. 

„Dnešní první zkoušení probíhalo dle mých obav. Vstoupila jsem na plac, 

bokem k divákům, chvíli jsem stála. Srdce mi strašně bušilo a já začala být 

nervózní. Nechtěla jsem ale nic zveřejňovat, protože jsem vůbec nechtěla 

mluvit. Přišlo mi, že kdybych nahlas řekla, že nechci mluvit, tak bych si to 

zkazila a hlavně by to byl strašný protimluv, který by vůbec nebyl 

přirozený“(záznam z terénního deníku).  

Připomenu zde nyní Allenovu myšlenku, kterou jsem uvedla již v kapitole 

„Teoretická východiska a výzkumné otázky“, neboť výstižně popisuje problémy, s kterými 

jsem se při výzkumu potýkala, když jsem jako samozřejmé brala pojmy a koncepty, 

z kterých disciplína vychází a kterými se také zároveň popisuje. Allen s odkazem na 

Foucaulta upozorňuje, že jako výzkumníci jsme náchylní k tomu nechat se lapit do způsobu 

uvažování, který zkoumané téma obklopuje a předurčuje způsob, jakým jej „známe.“ 

Začíná pak být obtížné přemýšlet o daném tématu jinak a my se můžeme stát obětí 

specifického režimu pravdy a přestaneme být schopni uvažovat mimo něj (Fouacult 1977: 

199 cit. in Allen 2003: 23-24). 
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Poté, co jsem díky zpětné vazbě od řady lidí pohybujících se mimo DAMU zjistila, 

že sama sklouzávám k užívání specifického slovníku dialogického jednání, zaměřila jsem 

na tuto rovinu výzkumu větší pozornost. Při procházení přepsaných rozhovorů jsem si 

uvědomila, že velké množství výpovědí, ale i mých otázek kopíruje to, co jsem si o 

dialogickém jednání přečetla nebo slyšela od Vyskočila či asistentů na hodinách. O 

významu rozhovorů jsem proto chvílemi pochybovala, nebyla jsem si jistá, do jaké míry 

jsem schopná společně s informátory vytvářet nové vědění, které by o dialogickém jednání 

vypovídalo novým, zajímavým a nečekaným způsobem. Zdálo se mi, že jsme společně 

uvězněni v diskursivní pasti, kdy nejen odpovědi informátorů kopírují, co bylo již dávno 

napsáno a řečeno, ale kdy také mé otázky nedokážou ostatní vyvést z tohoto kruhu. Později 

jsem si uvědomila, že jsem pravděpodobně měla špatná očekávání. Předpokládala jsem, že 

pohled mých informátorů na dialogické jednání bude více kritický. Příliš jsem je začala 

chápat jako spoluvýzkumníky, kteří dokážou zaujmout od zkoumaného určitý odstup. 

Tento předpoklad byl však mylný a poukazuje spíše na selhání mého tázání, které 

v informátorech kritický přístup nedokázalo podnítit. Soustředila jsem se na hledání 

rozporů v pojetí disciplíny. Když zaznívaly stejné názory vyjádřené navíc stejnými slovy, 

byla jsem nespokojená, protože jsem měla dojem, že na nic nepřicházím. Tendenci 

zkoumaných popisovat dialogické jednání ve stále totožných termínech jsem především 

chápala jako odpor zkoumaného a zkoumaných vůči mému výzkumu, vůči snaze překládat 

svět dialogického jednání do jiných termínů. Jakobych tím narušovala jeho uzavřenost, 

tajemnost a snažila se jej převést do jazyka, který pro něj není pravdivý. Jakoby můj 

výzkumný záměr byl určitým podvodem na dialogickém jednání, na kterém se 

spoluvýzkumníci nechtěli podílet. 

Diskursivní praktiky zkoumaného fenoménu a zkoumaných lidí ale nejsou pouze 

jakousi pastí, která znemožňuje uvažovat o dialogickém jednání novým způsobem, jsou 

také tvořivou (tvořící i tvořenou) součástí jeho existence, jak jsem již zdůrazňovala výše. 

Diskurs je do dialogického jednání vnořen – dialogické jednání spoluutváří, dialogickým 

jednáním je ale také spoluutvářen. Jako výzkumnice jsem se snažila o reflexi diskursu 

dialogického jednání, ten však nade mnou někdy uplatňoval takovou moc, že jsem jej 

nebyla schopna plně reflektovat. 
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6.3 Tělesné poznávání dialogického jednání 

Většina lidí, kteří s dialogickým jednáním přišli do styku, jsou přesvědčeni, že jej 

není možné poznat a pochopit bez osobní tělesné zkušenosti, že není možné mu porozumět 

skrze napsané texty ani rozhovory s jeho účastníky. „Jde totiž o psychosomatickou 

disciplínu, která je bez osobních zkušeností nesdělitelná“ (Hančil 1997: 15). Jeden 

zkoušející mi v rozhovoru řekl, že kdyby měl někomu popsat, co je dialogické jednání, tak 

by mu řekl „ať tam jde, protože jinak popis asi bude vzdálenej realitě.“  

Pro nabývání kompetence či kondice v dialogickém jednání je totiž klíčové nejen 

pochopení způsobu, jakým je praktikováno na verbální rovině (to je v disciplíně dokonce 

považováno za nežádoucí, jak jsem vysvětlila dříve), ale především na úrovni tělesné a 

prožitkové. Praxe dialogického jednání vyžaduje zapojení těl zkoušejících, diváků a 

asistentů, která jsou praxí přetvářena, ale zároveň ji přetváří. Těla jsou zdrojem poznání, ale 

také jeho příjemcem. Významnou roli zde hraje ztělesněné vědění (embodied knowledge). 

Tento koncept se zakládá na pojetí vědění a poznání jako neoddělitelného od našeho 

bytí ve světě a od našeho těla (Horn, Wilburn 2005: 750). Těla přitom nejsou objekty, které 

svět poznávají, ale samy tento svět tvoří. Poznávání není čistě kognitivní funkcí. Teorie 

ztělesněného vědění je odvozena od myšlenek francouzského filosofa Merleau-Pontyho. 

Jedná se o typ vědění, kdy tělo ví, co má dělat (Gallwey 2011: 28). Jako příklad se uvádí 

jízda na kole, pro jejíž zvládnutí není potřeba verbalizace. Vědoucím subjektem zde je tělo, 

přesněji mysl-tělo, nikoliv samotná mysl, jak předpokládala karteziánská logika, podle 

které bylo tělo pouze objektem vědění, nikoliv jeho subjektem. Podle Merleau-Pontyho je 

například psaní na stroji umožněno věděním, které sídlí v samotných rukách. Tento typ 

vědění není explicitní či artikulovaný, je ale dobře poznán tělem, skrz tělo, když je 

praktikován. Vědění je žité rukama a tělem (Tanaka 2011: 149).  

Dialogickému jednání se studenti na hodinách neučí skrze imitaci, neboli vědomé 

napodobování tělesných projevů podle určitého modelu (Downey 2010: 25), ale skrze to, 

co Bourdieu nazývá mimezí. Při mimezi tělo věří tomu, co dělá − nereprezentuje, ale 

uskutečňuje. Skrze tělo se tedy studenti neučí znalostem, kterými by se mohli ohánět, ale 

učí se tomu, čím tělo samotné je (Bourdieu 1990: 73 cit. in Downey 2010: 26). Dialogické 
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jednání je těly účastníků poznáváno a žito. Tělo každého účastníka je jiné a samo se navíc 

neustále proměňuje. Disciplína se proto v těle a tělem každého praktikuje odlišně.  

Skrze tělesnou zkušenost účastníci hodiny dialogického jednání poznávají a naplňují 

význam slov, o kterých jsem mluvila výše. Sami zažívají a praktikují „vnitřního partnera“, 

„vlastní přirozenost“, „tělové napětí“, „veřejnou samotu“ apod. Slovník dialogického 

jednání se tak zapouští hluboko do jejich poznání a nabývá materiální, hmatatelné podoby. 

Pojmy postupně nabývají hluboké zkušenosti svých mluvčích, která je ovšem utvářena 

v nepřehledném procesu vyjednávání mezi řadou entit, jejich interpretací a odlišnou praxí. 

Slova jsou každým tělem prožívána, zažívána a utvářena jinak. 

„Když řeknu vycházet ze sebe hlasem, tak mám představu celého procesu, kudy 

ten hlas jde, co mám kde zatnout, kdo mě to jak učil a jaký mám u toho tělesný 

pocity, jaký je můj tělový zážitek. Člověk, který tenhle zážitek nemá, tak slyší 

jenom vyjít ze sebe hlasem a překládá to příliš doslovně. Nejprve skoro lépe 

rozumíme zkušenosti, než těm slovům a to je strašně důležitý a vzácný.“ (z 

rozhovoru s asistentkou)  

Při zkoušení na place studenti disciplínu poznávají, reflektují a vykonávají. Tyto tři 

procesy se vzájemně ovlivňují. Především v začátcích, ale mnohdy i po několika letech 

zkoušení, se těla zkoušejících nějak projevují a oni nejsou schopni je komplexně prožívat. 

Dialogické jednání usiluje o vědomé prožívání mysl-těla. Často však nastávají situace, kdy 

dochází k odpojování těla od mysli, které není v soustředění zkoušejícího úplně přítomné 

anebo na situace, kdy se tělo jeho záměrům vzpouzí. Při určitém konání je tělo absentující  

– děláme věci tělem, aniž bychom si je plně uvědomovali, když se snažíme např. uvědomit 

si, jak jdeme, začíná to být trochu rozmlžené (Crossley 2007: 83). 

„Přijdu například sebevědomě do prostoru, pokývám si hlavou, že je mi tam 

dobře, a nevšimnu si toho, že stojím na jedný noze a ta druhá noha je ještě 

zakročená tam, odkud jsem přišel. Ještě nepřišla na to místo, a kdybych si toho 

nevšimnul, tak bych byl od té nohy odpojenej. Začal bych si pohrávat s tím, jak 

sebevědomě jsem na tom místě, ale ta noha tam nehraje, a když je zapomenutá, 

tak to může celý trošku rozbít“ (z rozhovoru se zkoušejícím). 
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Postupem času studenti nabývají na kondici a prožívání vlastního těla se stává 

komplexnějším a intenzivnějším. Zkoušení dialogického jednání přináší škálu pocitů od 

velmi příjemných po velmi nepříjemné. Málokoho ale toto intenzivní setkání s disciplínou 

zanechá klidným. Ať však již přináší pocity pozitivní či negativní, vyvolává ve 

zkoušejících emoce, které jsou natolik silné, že je obvykle opakovaně přivádějí na plac. 

Lidé chtějí znovu zažívat na vlastní kůži pocity spokojenosti anebo chtějí přijít na to, co by 

mohli dělat lépe, aby jich dosáhli.  

„To, proč tomu věnuji čas, nebo proč to stojí za to, je, když je mi tam [na place] 

se sebou dobře, když mě zajímá, co tam dělám” 

„Trvá to strašně dlouho. Než se mi podařilo zlomit tu obavu z velkého pohybu 

nebo z toho, udělat ze sebe debila, tak to trvalo. Pro mě je motivace přijít tomu 

na kloub, jaký jsou třeba ještě možnosti. Zkoušel jsem vyjít z toho pohybu, ale 

jaký by to bylo z toho hlasu, ale těch možností je spoustu“ (z rozhovorů se 

zkoušejícími). 

K nabývání kondice dochází zpětnou vazbou od samotného zkoušejícího, který 

vlastním mysl-tělem pociťuje, zda se mu dařilo anebo nikoliv. Nápomocni jsou mu při tom 

i asistenti, kteří na základě vlastních zkušeností navrhují možnosti ke zlepšení. Především 

pro začátečníky je asistent velmi klíčový.  

„Nemůžete nechat ty lidi potácet se na tom place. Musíte jim něco říct a oni 

musí vědět, že vy víte, co říkáte“ (z rozhovoru s asistentkou). 

Asistenti dialogického jednání se přitom asistování učí stejně jako studenti skrze 

samotné zkoušení. „Katedra autorské tvorby klade velký důraz na výchovu asistentů. 

Důvod této orientace je zřejmý. Jde o to založit, respektive obnovit tradici oborů, a tradici 

lze udržet na živu pouze kontinuitou tělové osobní zkušenosti. Tento důraz na výchovu lidí, 

kteří by byli schopni v oboru aprobovaně pokračovat, je zásadní, jde totiž o 

psychosomatickou disciplínu, která je bez osobních zkušeností nesdělitelná.“ (Hančil 1997: 

15). Osobní tělesná zkušenost zakládá schopnost asistenta komentovat dění na place. 

Tělesné prožitky při tom mohou být pro některé asistenty omezující, neboť prožitky 
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různých těl nemusí být a obvykle nejsou srovnatelné. O takové situaci mi vyprávěla jedna 

z asistentek:  

„Já jsem leptosom, takže mi je zřetelný, jakým způsobem leptosomové kumulují 

energii, jak ji potřebujou nabírat. Na hodině byl takovej podsaditej malej kluk a 

byl jako exploze energie. Já proto nemám tělový cítění, tak jsem měla potřebu 

se poradit s Vyskočilem“ 

Podobně zareagoval jeden ze zkoušejících, když jsem mu vyprávěla o tom, jak je 

pro mě obtížné vydávat na place hlasité zvuky. 

„Já mám zvučný hlas, takže mě to baví si tam blbnout. Takže já vůbec nedokážu 

zvnitřnit, co ty tam prožíváš, že s tím máš větší problém“(z rozhovoru se 

zkoušejícím). 

Tělesné projevy na place nejsou výrazně explicitně omezeny. Je dáno především 

prostorové vymezení zkoušejícího, který se musí pohybovat někde na place a také to, že 

nesmí používat rekvizity. Opakovaně zaznívá, že jinak si můžeme vyzkoušet úplně, co 

chceme. Zkoušející na place křičí, dupou, zpívají, tančí nebo chodí, stojí, plazí se. Žádný 

z těchto tělesných projevů není špatně, žádný se nenachází mimo režim žádoucího, 

vhodného či normálního v dialogickém jednání. Přesto není škála vyjadřovacích prostředků 

zkoušejících nekonečně proměnlivá. Je do velké míry omezena diskursem, který není 

uplatňován pouze na hodinách dialogického jednání, ale v naší společnosti obecně. Existují 

tak samozřejmě tělesné projevy, které by na place byly považovány za nevhodné.  

„Vím, že na jedné hodině si jedna zkoušející plivla na zem, že opravdu pustila 

tu slinu, pak se to teda snažila nějak uklidit, ale nemohla to najít. A to už mi 

přišlo přes čáru. Ty lidi se na tý zemi válej, to mi přišlo nevhodný“(z rozhovoru 

se zkoušejícím).  

Osobní tělesné experimenty zkoušejících jsou zároveň usměrňovány, jak bylo již 

několikrát řečeno, komentáři asistentů. Ty sice nemají možnosti na place nijak limitovat, 

ale ovlivňují, na co se jednotliví lidé při svém zkoušení soustředí. Směřují je především 

k hledání tělesného prožitku jednotlivých pojmů, které na hodině zaznívají a přispívají tak 
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jejich ustalování. Jak jsem však již vysvětlila dříve, neexistuje jednotná praxe prožívání a 

uskutečňování těchto pojmů. Odlišná mysl-těla praktikují dialogické odlišně a rozmnožují 

tím jeho podoby.  

Diskurs dialogického jednání spoluutváří jeho zkoušení. Je jednou z entit, která 

umožňuje a usměrňuje praktikování disciplíny. Neovlivňuje ji však deterministicky, neboť 

jednotlivá mysl-těla jej překládají a praktikují rozmanitými způsoby ve vztahu s množstvím 

dalších jednotlivostí, o kterých jsem mluvila napříč prací. Pro diskurs dialogického jednání 

je stejně jako pro řadu jiných entit utvářejících disciplínu charakteristická určitá tenze – na 

jedné straně usměrňuje způsoby uvažování o ní a její praktikování, na druhé straně může 

vést, a také se o to snaží, k jejímu rozrůzňování. Nikdy si nemůžeme být jisti, že účastníci a 

asistenti praktikují totožnou disciplínu. Tělesné ukotvení disciplíny proto může zakládat 

pevné podloží pro její předávání a budoucí existenci, zároveň však může být velmi nejisté a 

vratké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

7 Závěr 

V této práci jsem se zabývala způsoby, jakými je skrze praxi, vědění a narativa 

utvářeno Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Disciplína si zakládá především na své 

otevřenosti a absenci pravidel. Zajímalo mě tedy, jak je zajištěno, aby se nerozpustila ve 

směsi zcela nesourodých praxí, které by spojoval pouze stejný název. 

Kladla jsem si otázku, zda lze způsoby utváření a přetrvávání dialogického jednání 

popsat koncepty aktérských sítí, fluidních objektů, ohnivých objektů, anebo zda lze procesy 

jeho znovu-vznikání popsat jiným způsobem. V této souvislosti jsem promýšlela, zda 

dialogické jednání drží svůj tvar jako stabilní konfigurace sítí, jako pozvolné vztahové 

přeuspořádávání nebo jako vztahy mezi entitami přítomnými a nepřítomnými. V práci se 

přitom zaměřuji na tři časové roviny – na historii disciplíny a její postupný vývoj, na stálost 

a proměnlivost pravidel utvářejících disciplínu v současnosti a na způsoby předávání 

vědění dialogického jednání, které jsou významné nejen pro současnou praxi disciplíny, ale 

také pro její budoucí zachování.   

Vývoj dialogického jednání popisuji jako postupné propojování heterogenních  

entit – rozmanitých teoretických inspirací, zkušeností a praxí, o jejichž uvedení do vztahů 

se aktivněji než kdokoliv jiný zasadil Ivan Vyskočil. Ten navrhl základní principy 

dialogického jednání, které v sobě mají zapuštěny nejen samotného architekta, ale také 

houfy neviditelných, nepřiznaných, neuvědomovaných podnětů a inspirací, které jeho 

myšlenky utvářely. Propojení, která navrhl, přitom nejsou souborem neměnných vztahů 

mezi entitami, které by mohly putovat ve fyzickém či geografické prostoru v nezměněné 

podobě a nad kterými by měl jejich architekt úplnou moc. Ivan Vyskočil se zasadil a 

zasazuje o sjednocování disciplíny, sám však usiluje spíše o její rozrůzňování a 

proměnlivost. Dialogické jednání pojímá jako experimentální situaci a hledání rozmanitých 

cest, kterými jej lze praktikovat a zkoušet. Disciplínu nabízí k dalšímu použití a zdráhá se 

ustavování principů, které sám navrhl. Jak v práci popisuji, vazba dialogického jednání na 

svého architekta je ambivalentní povahy. Vystihuje ji tenze mezi neustálou přítomností 

Ivana Vyskočila v disciplíně a jeho nutnou a žádoucí nepřítomností v jejím praktikování. 

Uskutečňování disciplíny a její další přetrvávání totiž vyžaduje schopnost odpoutat se od 
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jejího vynálezce a fungovat v odlišných podmínkách. Dialogické jednání se přizpůsobuje 

variabilitě entit a vzájemných vztahů, kterými je praktikováno. 

Základní podmínky dialogického jednání jsou utvářeny vztahy mezi asistenty, 

zkoušejícími, diváky a placem, které jsou uskutečňovány ve vztahovosti mezi řadou 

proměnlivých heterogenních entit. Přestože tyto podmínky bývají chápány jako stálé a 

neměnné, konstitutivní je pro ně naopak jejich proměnlivost. Neexistuje tzv. původní 

podoba dialogického jednání, které by vedl Ivan Vyskočil s konkrétním asistentem, 

v konkrétním prostoru, v konkrétním čase, s konkrétními studenty. Praxe disciplíny je od 

počátku závislá na lokálně dostupných entitách. Zakládá se totiž na souboru vztahů mezi 

měnícími se entitami a realitami přítomnými a nepřítomnými, na jejich přeuspořádávání a 

přechodech mezi nimi. Role asistenta v sobě zahrnuje přechody mezi zkoušením, které je 

na hodinách nutně nepřítomné, a asistováním, které je zde naopak očekáváno. Účastníci 

hodin přecházejí mezi rolemi diváků a zkoušejících. K uskutečnění těchto přechodů je 

zapotřebí neustálé přeuspořádávání mnoha jednotlivostí. Pouze pokud se tato 

přeuspořádávání podaří, jsou očekávané role naplněny. Pokud se tak nestane, bývá 

v některých případech selhání spojováno s určitou nedostatečností.  

Asistenti hodin dialogického jednání zdůrazňují, že pobyt zkoušejícího na place 

není limitován nějakými zákazy či příkazy. Komentáře, které na hodinách zaznívají, mají 

být nedirektivní povahy a mají sloužit spíše jako návrhy ke zvážení než jako neměnná 

pravidla. Principy však mají tendenci se ustalovat a kýženému chaosu se do cesty staví řád. 

K tomu přispívají studenti dialogického jednání, kteří se snaží disciplínu pochopit a 

především v počátcích zkoušení tendují k proměňování nestálých principů na pevně 

stanovená pravidla. K narušování nechtěného řádu, který by mohl proměnit dialogické 

jednání v jasně vymezenou techniku, slouží různé destabilizační strategie. Komentáře 

asistentů jsou často velmi abstraktní či kontradiktorní, čímž zabraňují jednoznačnému 

chápání a praktikování disciplíny. 

Pro ustavování a destabilizaci disciplíny je také klíčový její diskurs. Ten na jedné 

straně usměrňuje způsoby uvažování o ní a její praktikování, na druhé straně může vést, a 

také se o to snaží, k jejímu rozrůzňování. Jazyk dialogického jednání nazývaný 

„katapáčtina“ nastavuje hranice možného, pravdivého a srozumitelného a tím také 
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vymezuje, co není součástí disciplíny, co je v oblasti nepravdivého či dokonce 

nemyslitelného. Sjednocuje způsoby, jakými lze o disciplíně, ale také v rámci disciplíny, 

mluvit, přemýšlet a jakými ji lze provádět. Pro diskurs dialogického jednání je však také 

typický nejednoznačný způsob, kterým je vědění disciplíny předáváno. Ten se snaží hranice 

pravdivého posouvat a nabourávat. Nikdy si nemůžeme být jisti, že účastníci a asistenti 

praktikují totožnou disciplínu. Tělesné ukotvení disciplíny může zakládat pevné podloží 

pro její předávání a budoucí existenci, zároveň však může být velmi nejisté a vratké.  

Na základě svého empirického výzkumu nechápu dialogické jednání jako aktérskou 

síť, pro kterou by byly typické jasně vymezené vztahy mezi různorodými entitami, ale spíše 

jako fluidní objekt, který vyvíjí nejrůznější strategie k dosažení adaptability a 

proměnlivosti. Proměnlivé vztahy zakládající dialogické jednání přitom propojují reality 

přítomné a nepřítomné. Ani jedna z koncepcí objektů nevystihuje veškeré procesy utváření 

dialogického jednání, nejlépe by disciplínu mohl vystihnout koncept fluidního ohnivého 

objektu, který je kombinací všech tří zmíněných.  

Disciplína není ustavována na základě jasně daných pravidel, ovšem ani na základě 

jejich absence. Pro zachování disciplíny je zásadní neustálé vyvažování mezi vymezováním 

hranic a jejich popíráním. Tato tenze mezi stálostí a proměnlivostí udržuje dialogické 

jednání v neustálém procesu, podněcuje, aby se disciplína nestala strnulou technikou. Tím 

je umožněn její neustálý pohyb a vývoj, který jednotlivé účastníky a asistenty k disciplíně 

přitahuje, čímž vytváří podmínky pro její budoucí zachování. Napětí však nejsou typická 

pouze pro způsob jakým je disciplína ustavována, ale i pro řadu principů, z kterých 

vychází. Dialogické jednání usiluje o hledání individuálních cest ke zkoušení, vyžaduje 

však zapojení řady heterogenních entit a stává se tak kolektivním snažením. Přirozenost, 

která má být při zkoušení objevována, je zde však zároveň vytvářena. Není něčím 

samozřejmým a předem existujícím, ale něčím, v čem se musíme cvičit. Bylo by proto 

zajímavé prozkoumávat důkladněji jednotlivé principy zkoušení, protože napětí v nich 

obsažená jsou významná i mimo samotné dialogické jednání a mohla by leccos vypovídat o 

člověku a jeho jednání obecně. V této práci nebyla vyčerpána veškerá antropologicky 

zajímavá témata, a proto doufám, že já sama, či některý jiný z výzkumníků, bude ve 

zkoumání této mimořádné a inspirativní disciplíny pokračovat. 
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Příloha č. 1 

SOUHLAS S ÚČASTÍ NA ROZHOVORU 

 

Já, ___________________________, níže svým podpisem stvrzuji, že dobrovolně souhlasím: 

 s účastí na výzkumu (rozhovoru) pro diplomovou práci zabývající se dialogickým jednáním 
s vnitřním partnerem Bc. Jasni Šlédrové,20 studentky Obecné antropologie – integrálního 
studia člověka na FHS UK (vedoucí diplomové práce Tereza Stöckelová).  
Byl/a jsem obeznámen/a se záměrem výzkumu, který se na základě zúčastněného 

pozorování, rozhovorů s účastníky a asistenty dialogického jednání s vnitřním partnerem 

věnuje různým aspektům disciplíny a analyzuje je v širším teoretickém rámci. 

 s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu; 

 s tím, že výsledky výzkumu mohou být publikovány (v diplomové práci, odborném článku 
atd.) či prezentovány na odborných přednáškách, a to včetně citací z rozhovoru. 

Přitom21 

- souhlasím/nesouhlasím s nahráváním celého průběhu rozhovoru – nahrávku rozhovoru 
bude mít k dispozici pouze řešitelka diplomové práce a neposkytne ji žádné třetí osobě; 

- vyžaduji/nevyžaduji autorizaci přepsaného rozhovoru; 
- vyžaduji/nevyžaduji anonymizaci přepsaného rozhovoru. 

 

Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a informována o všech náležitostech týkajících se rozhovoru, tj. 

o jeho podstatě, cíli, metodách a postupech, které budou při rozhovoru využívány, stejně jako 

o dalších způsobech zpracování získaných informací.22  

Tento souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

moje osoba a druhý řešitelka diplomové práce. Účast ve výzkumu je dobrovolná a souhlas mohu 

kdykoliv odvolat. 

V Praze dne ____________ 

 

Podpis řešitelky diplomové práce: ______________________________ 

 

Podpis účastníka/účastnice rozhovoru: ______________________________ 

                                                           
20 Kontakt: jasna.sledrova@gmail.com, +420 732 277 962 

21
 nehodící se škrtněte 
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