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Bakalářská práce Věry Švomové „Rozšíření českého loutkářství na Podkarpatskou Rus“ je 

velice zajímavým pokusem o analýzu dosud neprobádaného tématu, a sice fenoménu 

loutkářských divadel na Podkarpatské Rusi v meziválečném období. Bakalářská práce je 

logicky strukturována: stěžejní kapitoly, které se zabývají loutkářstvím ve vojsku, 

v osvětových a kulturních institucích, tělovýchovných jednotách, na školách a v rodinách, 

jsou zasazeny do historického a kulturního kontextu doby za pomocí kapitol „Historický 

kontext“, „Školství a osvěta“, „Stav kultury“ a „Osud loutkářství na Podkarpatské Rusi po 

Mnichovu 1938“. Pečlivě propracovaná struktura práce napomáhá logickému výkladu 

analyzovaných otázek.   

Pokud kapitoly o vojsku a loutkářství v osvětových institucích jsou spíše shrnutím základních 

tendencí, kapitoly o loutkářství v tělovýchovných jednotách (ve které se autorka věnuje 

především Sokolu) a na školách jsou pozoruhodnou analýzou daného fenoménu za použití 

rozsáhlých archivních pramenů a dobových zdrojů. Právě práce s dosud výrazně 

nezpracovanými archivními zdroji (jak samotná autorka uvádí hned v úvodu své studie, před 

psaním bakalářské práce větší zkušenosti s archivním bádáním neměla) činí ze studie Věry 

Švomové nadprůměrný akademický počin. 

Nehledě na to, že některé zejména úvodní kapitoly bakalářské práce (kapitola „Vertep“) 

působí místy jako stručný popis fenoménu loutkářství na Podkarpatské Rusi, které by mohly 

být analyzovány do hloubky, obecně studie Věry Šromové nabízí různostrannou analýzu 

celkem nového a dosud neprobádaného tématu, který se zakládá na řadě primárních zdrojů. 

V tomto smyslu se jedná o pozoruhodný badatelský počin, který splňuje veškeré požadavky 

kladené na bakalářskou práci.   Stanovený cíl, který autorka definovala jako „zmapování 

loutkářství na východě Československa“, tedy v Podkarpatské Rusi, byl splněn.   

   

 

 

 

 



Otázky k obhajobě 

Zda kolegyně Švomová plánuje pokračovat v rozpracování tohoto tématu a jakým směrem by 

se mohlo vyvíjet takové bádání?  
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