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Autorka předložené diplomní práci si vytýčila nelehký úkol: studovat disciplínu (Dialogické 

jednání vyučované na Divadelní fakultě AMU), která sama sebe teoreticky konceptualizuje a 

sama (o sobě) provádí výzkum. Studie takové oblasti, pokud nemá opakovat jen to, co aktéři 

disciplíny sami o sobě vědí, musí být tedy nutně inovativní a vysoce reflexivní. Autorka 

dialogické jednání studuje prostřednictvím zúčastněného pozorování a autoetnografie a také 

výzkumných rozhovorů s asistenty a frekventanty kurzů na DAMU. Ani z hlediska 

etnografického není terén snadný. Ne snad kvůli tomu, že by se toho dělo příliš mnoho, což je 

obvyklý problém s pozorováním, ale že se toho naopak děje poměrně málo. Nebo alespoň na 

první pohled. Při dialogickém jednání je totiž, zdá se, ve hře jen zkoušející jednotlivec, který 

hledá vlastní „přirozenost“ ve své „veřejné samotě“ a vyhýbá se přitom interakci s přítomnými 

diváky a předměty. Autorka ale ukazuje, že ve hře je toho daleko více. V jejím líčení se ukazuje 

dialogické jednání komplexní a nesamozřejmá praxe, jako objekt s dynamicky se ustavujícími 

konturami. 

Autorka vychází ve své práci z teorie sítí aktérů (ANT) a navazujících přístupů, které se 

zabývají sociální ontologií, jež diskutuje ve druhé kapitole. Tyto přístupy posléze v práci 

kreativně promýšlí a využívá k tomu, aby postihla povahu dialogického jednání a jeho trvání a 

přetváření v prostoru a čase. V navazující kapitole rozebírá svůj postup v terénu a zejména 

otázky výzkumné etiky a vlastní situovanost. Otevřeně exponuje a přesvědčivě argumentuje 

své výzkumné volby, což považuji na velmi cennou část práce. 

Následují tři tematické kapitoly. První se zabývá vztahem dialogického jednání a jejího autora 

Ivana Vyskočila, klade si otázky spojené s autorstvím a jeho důsledky pro povahu a tvar 

disciplíny a analyzuje strategické (ne)přítomnosti Vyskočila jako autority v rukou a ústech 

dalších zúčastněných. Další dvě kapitoly jsou založeny především na etnografii hodin 

dialogického jednání, kterých se autorka účastnila v roli frekventantky kurzů (a přiznané 

výzkumnice), a zabývají se praktikováním DJ a strategiemi tělesného a diskurzivního 

předávání DJ v komunitě účastníků. Autorka se přitom soustředí na napětí a rozpory v těchto 

praxích, tak jak je zachycuje i titul celé práce – disciplína bez pravidel? Důležité je přitom, že 

napětí nestuduje a priori jako problémy pro existenci DJ, ty se naopak často ukazují jako 

produktivní. 



Jazyková a stylistická úroveň textu je solidní. Seznam literatury vykazuje některé dílčí formální 

nedostatky. 

Autorka v práci nabízí neotřelý, empiricky bohatý a teoreticky dobře zakotvený pohled na 

disciplínu DJ. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a v závislosti na průběhu 

obhajoby navrhuji hodnotit výborně.  

K diskuzi u obhajoby navrhuji následující otázku: Pokud, slovy Goffmana, kterého autorka 

v práci také cituje, „všichni hrajeme divadlo“, co nám o povaze našeho jednání říká studie 

dialogického jednání? Dovede autorka formulovat přesah své studie za rámec dialogického 

jednání? Dále bych navrhovala uskutečnit u obhajoby malý experiment. Od autorky vím, že o 

práci měli zájem někteří asistenti a účastníci DJ. Navrhuji, aby někomu z nich autorka 

diplomovou práci ještě před obhajobou zaslala s žádostí, zda by si ji přečetl, zúčastnil se 

obhajoby a přispěl svojí reflexí do diskuze. Považovala bych to za zajímavou možnosti 

rozvíjení mezioborového dialogu, který samotná práce započala. 
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