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ŠKOLITELSKÝ	 POSUDEK	 NA	 BAKALÁŘSKOU	 PRÁCI	 JITKY	 PROKOPOVÉ	 “MĚSTSKÁ	
DIVADLA	V	ŽATCI,	VE	SLANÉM	A	V	LOUNECH:	HISTORIE	A	MEDIÁLNÍ	STOPA”  

Cesta Jitky Prokopové k výsledné podobě její bakalářské práce nebyla úplně 
snadná a zabrala rovněž delší čas, než si autorka původně zřejmě představovala. 
Zpočátku bylo téma práce o poznání méně konkretizované, autorka se dokonce 
domnívala, že nebude mít, o čem psát. Postupem času se ale autorčin zájem zúžil (ku 
prospěchu věci) na trojici sledovaných divadel a při svých výzkumných cestách do 
divadel a výpravách do archivů různého druhu zjišťovala, že materiálů reflektujících 
dotyčné divadelní budovy (potažmo instituce) je více, než čekala. 

Z pohledu školitele mohu jednoznačně konstatovat, že Jitka Prokopová při 
přípravě své bakalářské práce urazila značný kus cesty a mnohému se na ní přiučila. Tato 
poznámka nechť je chápána rovněž jako konstatování jednoho z pozitiv celé práce, které 
její text (jako takový) svým způsobem přesahuje. 

Bakalářská práce Jitky Prokopové představuje trojici divadel (resp. divadelních 
budov) stojících nedaleko Prahy ve třech “královských městech” (Žatec, Slaný, Louny). 
Práce je rozdělena do dvou (jen zdánlivě ovšem) oddělených částí: v první se autorka 
chronologicky a s využitím dostupných historických publikací a archivních pramenů 
věnuje divadelní historii zmíněných měst (s důrazem na roli a fungování divadelních 
budov a instituce divadla v nich), ve druhé pak s nemalou měrou vlastního přínosu 
sleduje a zkoumá, jak se vyvíjel obraz těchto institucí ve světle dostupných (vydaných, 
ale - jak je v práci dobře vidět - též nevydaných!) publikací o jejich historii (příp. 
současnosti). 

Autorce se podařilo na základě objevených materiálů (a svěděctví pamětníků) 
poukázat na několik inspirativních aspektů, a to včetně dynamických osudů některých, 
zdánlivě nekonfliktních publikací o dějinách toho či onoho divadla - přičemž nejednou 
měly tyto kontroverze co do činění s “německou" minulostí sledovaných měst. Zároveň z 
práce jasně vyvstávají jednotlivé rozdílnosti ve vnímání a roli na první pohled podobných 
institucí (tedy divadel stagionového typu ve středně velkých městech nedaleko Prahy). 

Práce Jitky Prokopové se svým způsobem pohybuje na hranicích dějin divadelního 
provozu a dějin českého divadla, přičemž se nutně dotýká též perspektivy čistě 
historické/historiografické: tato mezioborovost autorce nepochybně práci v některých 
aspektech komplikovala, přesto se, dle mého, jedná ve výsledku o poměrně zdařilý pokus 
o postižení jedné z prozatím ne zcela reflektovaných oblastí moderní historie divadla na 
našem území. 

Bakalářská práce Jitky Prokopové splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci,  
pečlivě pracuje s náležitou literaturou; doporučuji ji k obhajobě a hodnotím - zejména s 
ohledem na některé autorčiny dílčí podnětné objevy a zjištění - jako výbornou. 
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