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t].rkalářská práce Se zabývá etnografií divadla. Yycházi primárně z divadelní

antropcllt'qie v poietí Eugenia Barbry 0994,2000) a konceptu habitu Pierra Bourdier"rho (v

češtině l'i9t]). Práce je členěna do tří hlavních kapitol zaměÍených na popis l]arhra a.icho

speciíika,:i rtrlc těla a toku energie při divadelním projevu' Vymezení podstatnýclr mvŠlenck

Bourdieuitt) a na samotný výzkum týkajicí se amatérského divadla v Týništi rrad ()rlicí.

Bakalářsl'á práce je doplněna o krátký film.

IVlcto<lologie je specifikována v rámci kapitoly zaměŤené na sanrotný výzktrrn.

Výzkurn spočíval převáŽně v zúčastněném pozorováni a ve vedení rozhovorů. Autttr se

zaměřil l.()Llze na herce' a to na amatérské. Sám je aktivním hercem v divadelních soubtlrcc:lt

v 'IýniŠti nad ()r|icí a byl tedy v roli ,,insidera". Autor si položil tři základní okrulry

výzkumni'ch otázek:

K,le hert'i hrají a.jak dlouho, proč Zrovna divadlo, jak na působení hert'il v cli.vudla

reagu.je.1 "ho oktllí (rodina, přátelé) a zda je v rodině herce herecká tradice?

,Jttlr hodnrltí herci ýchodní divadelní technilql?

J,,ii st" hodnotí dobrý herec? (str.23-24)

Ar'tttlr vycházel ve svém výzkumu z experimentu. Členy divadelního souboru r'yzval

k tomu. 1,lry se pokusili aplikovat praktiky ,,východního divadla". Ty se podstatně liŠí tld tzv.

západní iirnrry, kde nejsou kodiÍikovány jednotlivé pohyby k určitým žánrŮm. Herci poté

srovnávaii techniky a principy a na základě prožitkŮ a znich vycházejicích konlparací

hodnotili l<valitu herce v odlišných kulturních prostředích. Y závěru autor docházi k tornr"r. Že

habitus hcrc[i východního a západního herce mána kvalitu jejich výkonu jiný význam.

Z bakalářské práce vyplývá, že autor zná herecké prostředí velmi dobře. 7, výz'kumu

vyplývá "rtaha jít do hloubky vytyčeného zájmu. Slabinou textu je to, Žejej z velké části tvoří

výpis z tr:rtu Barbry. Bylo by velmi zajimavé, kdyby autor v závěru konfrontoval i vyrrrezení

divadelnr antropologie právě po provedení svého výzkumu. Tu vymezuje v úvodní části -

deÍinicí llarbry - jako speciťrcký obor, kteý se liší od kulturní antropologie' Bylo by také

vhoclné srlecifikcrval, co autor míní výrokem - Zópadní divadlo je neustále hnarul clopřafu.''

(str. 33)



Filnr, který doprovází text bakalářské práce, je velmi kvalitní. obsahclvě i rechnicky

přesahuje standardy kladené na požadavek audiovizuálního dila vyžadovaného pro .,akončení

bakalářského studia se specializaci na vinálni antropologii. Je škoda, Že autt,r Vtextu

neobjasňuje, jak probíhalo samotné natáěeni a zdabyl či nebyl ovlivňován prťrběh lr realizace

výzkumu přítomností kamery. Bylo by zajimavé přIbližit, nakolik herci, kteří jsoLr zvyklí na

přítomnost publika a kteří znají samotného autora, vystupovali či nevystupovali přerl kamerou

v různých rolích.

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na absolventskou práci

bakalářského studia oboru sociální antropologie. Na základě výše uvedeného prott' navrhuji

lrodn<lcení práce výborně-.
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