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       Jitka Prokopová se ve své bakalářské práci věnuje třem městským divadelním budovám, 

konkrétně v Žatci, Slaném a Lounech, fungujícím jako stagiony.  V první části práce mapuje 

historii a okolnosti  jejich  zakládání, budování a správy (včetně jejich prehistorie 

v divadelních aktivitách  a spolkovém životě v jednotlivých městech), ve druhé pak sleduje 

tisky, které o nich byly vydány, často z pera místních  intelektuálních elit. 

 

      Práce představuje velmi poctivou  mikro-historickou sondu do dějin fungování lokálního 

divadelnictví a jeho následné tištěné reflexe. Diplomantka konsistentně presentuje historii 

jednotlivých budov a následně pak i články a monografické tisky, které se jim věnují. 

Závěrečný soupis pramenů  a literatury, s nimiž pracovala, je na bakalářskou práci poměrně 

úctyhodný,  navíc autorka své zdroje podle všeho skutečně prostudovala a  dokázala je ve 

výkladu vhodně použít, ať již jde o pasáže, týkající se  založení jednotlivých divadel či o 

rekapitulaci obsahu zjištěných tisků (vč. citací z nich).  Výklad o nich je řazen chronologicky 

podle data vydání a autorka se věnuje tedy i jejich návaznosti. Navíc přináší informace o 

jejich autorech a  pokouší se též rekonstruovat  okolnosti, v nichž  texty vznikaly, i místní 

interpersonální vztahy, které je mohly ovlivnit (místy až úsměvné autorsko-redaktorské 

půtky).  Při zjišťování těchto okolností diplomantka podnikla i vlastní výzkum mezi aktéry. 

 

      Jitka Prokopová ve své práci  bezesporu pečlivě nashromáždila a systematicky zpracovala 

cenný materiál.  Bohužel se v závěru z nějaké důvodu nepokusila jej syntetizovat a jeho 

interpretace v nějaké obecnější rovině se výslovně zřekla – viz její prohlášení, že si „netroufá 

hodnotit“ zda je lepší číst text „zapáleného divadelníka, který o daném tématu ví možná téměř 

vše nebo textu zestručnělého, věcného a odosobněného“ (s.60). Hodnocení nejspíš nikdo 

nežádá, nicméně pokus o nějakou typologickou stratifikaci toho, jak jednotlivá divadla 

presentují vlastní minulost, případně daností, které tuto presentaci ovlivňují,  autorka provést 

mohla a  soudím i měla, tím spíše, že  její vlastní předcházející text k něčemu podobnému 

přináší dostatek poznatků a dílčích závěrů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji známku velmi dobře.    
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