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SETNIČKOVÁ, Kateřina, Celý svět je jeviště: Ochotnické divadlo po roce 1945 jako kulturní 

fenomén na Bystřicku, FHS 2022.

Ve své diplomové práci se Kateřina Setničková zabývá dějinami ochotnického divadla na Bystřicku

od roku 1945 až do současnosti. Vtěsnat takto průřezové téma do formátu standardní diplomové 

práce si téměř vždy žádá oběť v podobě  hlubší interpretace konkrétních dějinných jevů. Mám 

pocit, přestože je téma zpracováno poctivě a s chutí, že právě to se stalo i v tomto případě. Jinými 

slovy, text – vystavěný na dialogu orálních pramenů a sekundární literatury – poskytuje čtenáři 

základní přehled o zkoumaném tématu, ale často právě jen ten základní; tím nemá být řečeno, že by 

diplomová práce byla nekvalitní, ale jen a pouze to, že vzhledem ke svému ukotvení musela narazit 

na určité limity a že ve výsledku se jedná o diplomovou práci po výtce popisnou.

Dva příklady za všechny jako doklad mnou právě řečeného. Na straně 42 Kateřina Setničková 

nejprve hovoří o přijímaných závazcích bystřického souboru v sedmdesátých letech. Nejprve 

ocituje jeden ze závazků (z roku 1975) a následně celou situací na začátku strany 43 „vysvětlí“ 

vzpomínkou jednoho z jejích narátorů, který význam daného závazku retrospektivně zhodnotí po 

svém. Tady se podle mého názoru teprve otevírá prostor pro interpretaci, ta však nenásleduje. 

Orální pramen diplomantce slouží jako autorita, kterou je diskuze uzavřena. Totéž druhý příklad ze 

strany 49. Tam nejprve diplomantka zmíní divadelní hru Třináctý předseda, kterou bystřické 

divadlo hrálo, přičemž hru označí slovem kontroverzní (přestože vyšla oficiálně v Dilii v roce 

1981), přičemž s odvoláním na narátory dále konstatuje, že Ludvík Němec, spiritus movens 

souboru, do her zakomponovával „narážky“, a že s nimi soubor jezdíval po okresních a krajských 

přehlídkách, přičemž představitelé strany tyto narážky prý nevnímali, protože jim stačilo, že se 

jednalo u ruskou hru. Celé je to podáno v řeči diplomantky, nicméně celé je to vystavěno jen na 

základě výpovědí narátorů, kteří jsou znovu bráni jako ozřejmující či autoritativní zdroj. Byly 

opravdu ale v těch hrách „narážky“? A pokud ano, opravdu to politickým představitelům nevadilo a

nevnímali to? A čím vlastně byla ona hra kontroverzní, když vyšla oficiálně tiskem v roce 1981? 

Jinými slovy, mám pocit, že Kateřina Setničková v celém textu, nejen v mnou uvedených 

příkladech, přejímá sebevýraz svých narátorů.

Současně, ale to je spíš drobnost, mě rušily některé disharmonické typy výroků. Jeden příklad za 

všechny. Na straně 41 diplomantka i v souvislosti s bystřickým souborem praví, že na počátku 

normalizace dominovaly divadelní hry s „vážnou tematikou“, aby na straně 49 bez čehokoli dalšího 

napsala, že „repertoár bystřických ochotníků mezi 60. a 80. léty byl poměrně bohatý a pestrý co do 

výběru autorů a žánrů“ (a dále zmiňuje i komedie).



Krom těchto věcí, přičemž ta první mnou zmíněná je samozřejmě vážnější, než druhá, si nicméně 

myslím, že diplomová práce Kateřiny Setničkové náležitosti závěrečné práce splňuje. Heuristika 

byla precizní, řazení kapitol logické, jazyková úroveň dostatečná (byť rušivý byl někdy problém 

třeba ve shodě podnětu s přísudkem, viz například stranu 23 a „ochotníci zůstaly“).

Diplomovou práci tak doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit v závislosti na kvalitě obhajoby

mezi stupni 2 (velmi dobře) až 3 (dobře).

V Praze dne 13. ledna 2022

……………………………………….
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