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Markéta Burman předkládá k obhajobě diplomovou práci, v níž se zaměřila na některé aspekty 

fungování a činnosti Dilie, divadelní a literární agentury, a to prostřednictvím vzpomínek 

bývalých zaměstnanců a zaměstnankyň agentury; práci vystavěla s důrazem na období tzv. 

normalizace. Text otevírá metodologická kapitola, samozřejmě po úvodu, který nabízí základní 

vhled do zkoumané problematiky. Tato možná ne zcela typická volba struktury textu se však 

ukázala v zásadě jako nezbytná, protože již kapitola následující (Stručná historie Dilia) vychází 

z prostudovaných pramenů a vzhledem k roztříštěné či zcela chybějící pramenné základně také 

ze samotných rozhovorů. Autorka proto správně považovala za nutné hned v úvodu objasnit, 

z jakých zdrojů poznání vychází. 

Prvním přínosem práce je pak snaha postihnout historii divadelní a literární agentury a co 

nejvíce zaplnit „bílá místa“ v jejím vývoji, a to od založení v roce 1949 až do roku 1990, kdy byla 

Dilia transformována v souladu se změněnými ekonomicko-politickými podmínkami své 

činnosti. Za milníky vývoje Dilie zvolila autorka zásadní organizační změny; zde je stěžejní 

změna právní formy od 1. 1. 1962 (z lidového družstva v právnickou osobu s oprávněním 

k činnosti v oblasti zahraničního obchodu). Druhý milník je rok 1969 související s federalizací 

státu i nastupující tzv. normalizací. A tím třetím je již zmiňovaný počátek devadesátých let. 

Nedostatkem této kapitoly je však chybějící propojení s širším kontextem hospodářských dějin, 

přinejmenším „normalizačního“ Československa, tedy období, na které se autorka primárně 

zaměřila. 

Po historickém exkursu diplomantka zprostředkovává pohled na organizaci samotnou, a to 

prostřednictvím popisu činnosti jednotlivých odborů. Zajímavá je pak část čtvrtá, kde autorka 

nahlíží historii Dilie prostřednictvím reflexe funkčních období jednotlivých ředitelů. Tato část 

práce je primárně vystavěna na rozhovorech s pamětníky a pamětnicemi, tudíž nemohla pokrýt 

například dobu let padesátých. Přesto přehled „střídání“ ředitelů (pět v letech 1960–1992), 

významných úkolů a zvratů jejich funkčních období pomáhá utvořit si určitou představu, kdy 

nastaly v Dilii časy „dobré“ a kdy „zlé“ (viděno primárně zaměstnaneckou optikou). Určitým 

nedostatkem je čtvrté kapitoly však chybějící propojení jednotlivých „ředitelských“ etap 

s periodizací vývoje Dilie, kterou autorka načrtla v části popisující historický vývoj agentury.  

V samém závěru pak diplomantka nabízí ještě jednu zajímavou kapitolu, a to je pohled na 

každodenní život pracovníků a pracovnic Dilie. Jednotlivé podkapitoly (Každodenní život; Život 



pracovní; Život společenský; Život popracovní; Život cestovatelský) jsou uvozeny historickým 

vhledem do dané problematiky, který však mohl být propracovanější, v některých ohledech 

vykazuje až tendence ke zjednodušování. V následném textu pak chybí propojení interpretačních 

témat a zkušeností zachycených prostřednictvím rozhovorů právě s historickým kontextem (to 

je ostatně určitou slabinou celé práce). Interpretace dílčích témat v důsledku toho vyznívají 

leckdy spíše popisně. Na druhé straně nepostrádají na zajímavosti a také autentičnosti, kterou 

podtrhuje vlastní zkušenost diplomantky s prací v agentuře. Byť tedy nejsou interpretační části 

textu rozpracované do patřičné hloubky a chybí jim historická kontextualizace, z hlediska 

budoucích bádání mohou být i cenným pramenem. 

Klady i zápory práce do značné míry vycházejí z pozicionality autorky, z její vlastní zkušenosti 

práce v Dilii, která je nejen přiznána a reflektována v metodologické části, což oceňuji, ale je 

patrná také téměř ze všech ostatních částí textu. V této souvislosti bych se diplomantky zeptala, 

jak případně pokračují interakce s narátorkami (jež jsou naznačeny například na s. 18 textu), 

případně jaké byly z hlediska eticko-metodologického nejproblematičtější momenty celého 

výzkumu. 

V závěru se tak dostávám k pasáži, kterou autorka začínala, tedy k metodologii. Jak již bylo 

řečeno, výzkum je primárně vystavěn na orálněhistorických rozhovorech. Diplomantka pořídila 

celkem deset rozhovorů, s většinou narátorek či narátorů uskutečnila dle standardů metody dvě 

nahrávání. I v dalších ohledech je zřejmé, že diplomantka prokázala dobrou schopnost realizace 

orálněhistorického výzkumu, od úvodního návrhu projektu až k výslednému textu. Ocenění 

zaslouží také skutečnost, že se snažila získat a využít i jiné prameny než jen rozhovory, což se 

podařilo jak v Dilii samotné, tak v Národním archivu. 

Vzhledem k určitým nedostatkům zmíněným výše hodnotím práci stupněm 1 (výborně) 

až 2 (velmi dobře); konečné hodnocení by mělo zohlednit posudek oponenta a výkon 

diplomantky při obhajobě. 
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