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Charakteristika práce

Práce je záznamem zájmu o nevšední „disciplínu“ Dialogického jednání s vnitřním partnerem, která 

má svou katedru na pražské DAMu.  Autorka inspirovaná ANT se na disciplínu dívá jako na fluidní 

objekt, který se skládá vždy znova z různých aktérů a konstelací a jehož ohraničenost je neustálou 

otázkou.  Na základě částečně autoetnografického terénního výzkumu (o jehož délce se bohužel nic 

nedozvídáme) popisuje vazby disciplíny na svého zakladatele Ivana Vyskočila, zabývá se stálostí a 

proměnlivostí pravidel této disciplíny, jejím diskurzem a tělesností. V závěru konstatuje, že i přes 

veškerou otevřenost a proměnlivost, si Dialogické jednání s vnitřním partnerem udržuje jistou 

identitu, díky níž může být rozpoznáno jako právě tato disciplína, na čemž se podílejí popsané 

ustavující a destabilizující praxe disciplíny. Na práci oceňuji jemný vhled, poučené uplatnění 

perspektivy ANT, nadání zachytit v popisu disciplíny to, co se špatně popisuje i zkoušejícím –

frekventantům kurzů, to, kvůli čemu pravděpodobně disciplína vznikla. Na druhou stranu si celou 

dobu kladu otázku, proč vůbec práce vznikla. Abychom prokázali, že Dialogické jednání je fluidní 

objekt a jeho fluidita je pro něj zásadní? A nebyli bychom to schopni prokázat u jakékoliv jiné 

disciplíny? K čemu je taková práce dialogickému jednání a k čemu antropologii?

Cíle výzkumu

V kapitole „Záměr výzkumu“ se říká, že o dialogickém jednání existuje spousta výzkumných prací a 

disciplína stojí v centru výzkumného zájmu specializovaného pracoviště (Ústav pro výzkum a studium 

autorského herectví).  Dle autorky se ale žádná práce nevěnuje způsobu, jak je dialogické jednání 

utvářeno jako disciplína:

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. (…) Je proto 

na místě se ptát, do jaké míry je spjata 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? (str. 25-26)

Z této citace se zdá, že autorka sleduje svou prací naléhavý aktuální problém drobení disciplíny mezi 

její akademičtější a komerčnější podoby, přičemž předpokládá, že je v zájmu disciplíny, aby se 

„nerozpustila ve směsi zcela nesourodých praxí“. Tato myšlenka vede čtenáře k tomu, aby si myslel, 

že mezi různými podobami dialogického jednání existuje nějaká hierarchie, některé jsou sourodější 

s původní Vyskočilovou verzí a jiné méně. Nicméně v následujícím textu se o takové hierarchii již nic 

nedozvíme, naopak se zdá, že sám Vyskočil vítá, aby si každý interpretoval disciplínu tak, jak 

potřebuje.  Pravděpodobně to musíme přičíst tomu, že text se zakládá pouze na zkušenosti autorky 

s jedním kurzem pro začátečníky na DAMU. O tom, jak vypadají placené kurzy disciplíny ve Škole 

rétoriky, se tu bohužel nic nedozvíme. Tento „ochranitelský“ záměr práce tedy zůstává nenaplněn. Na 

druhou stranu sama autorka dále říká, že jejím „etickým závazkem vůči dialogickému jednání je 

pokusit se jej zachytit v maximální možné rozmanitosti“ (str. 40). I v tomto ohledu je tedy trochu 

problém omezená výzkumná zkušenost autorky. Cíl, který by měl posouvat antropologické poznání, 

bohužel formulován není, a tak práce může být čtena jako cvičení z uplatnění perspektivy ANT.   



Strategie výzkumu

Autorka prokazuje svou obeznámenost se záludnostmi reflexivních postupů ve výzkumu, s možností 

být lapen v aktérských diskurzech, o etice a procesualitě výzkumu. Možná trochu hazarduje s 

„velkými pojmy“:

„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.“ (str. 27) 

To, co autorka nazývá otázkou epistemologickou, by snad přiměřeněji mělo být otázkou 

metodologickou a její pojetí ontologie ve výzkumné strategii už pak uniká mému pochopení. Ostatně 

dále už o ontologii není řeč.  Ještě bych této části chtěla vytknout, že trvá do strany 40. Vzhledem 

k tomu, že celá práce, jejíž účelem je popis, má stran 90, přijde mi to jako trochu příliš.

Popis dialogického jednání

V samotném popisu je autorka citlivá, pozorná a efektivně využívá perspektivu Ant a další teoretickou 

literaturu k přemýšlení nad terénem. Občas opět zašermuje nějakým nedovysvětleným termínem 

jako „normativní subjektivitou“ na str. 56, ale jinak se snaží spíše skutečně vnímat to podstatné a 

přitom nesnadno popsatelné na disciplíně, naučí se diskurzu disciplíny (katapáčtině), ale je schopná 

na něj nahlížet i zvenčí. Zvenčí ale někdy znamená příklon k jiné diskurzivní autoritě, což pak působí 

nevhodně, například když vysvětluje, že idea původnosti, tak jak se o ni mluví mezi zkoušejícími 

dialogické jednání, je vlastně špatně pochopena, protože podle ANT tato původnost leží ve 

vztahovosti (srov. str. 70). Kapitola o tělesném poznávání dialogického jednání se bohužel příliš drží 

rozhovorových reflexí tělesných zážitků, které by autorka mohla reprezentovat i na základě vlastních 

zkušeností. Nicméně, jak se říká v disciplíně, kdo to chce pochopit, musí to zkusit.

Obecné charakteristiky     

Závěr přehledně shrnuje poznatky vydobyté popisem, k nejasnému záměru práce se ale nevrací. 

Práce je na velmi dobré stylistické i gramatické úrovni, formálně snad bezvadná, cituje dostatečně a 

odpovídající tituly. 

Práci doporučuji k obhajobě, kde by se dle mého názoru měly vyjasnit cíle a případné další směřování 

práce. Navrhuji ji hodnotit stupněm 2.
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