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 Posuzovaná diplomová práce se zabývá tématem, ke kterému má autorka díky místu 

svého bydliště na Benešovsku osobní vztah. Téma se nachází na pomezí soudobých dějin 

kulturních, teatrologie, soudobých dějin regionálních a také místních (a to zejména po roce 

1945 do současnosti). Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku dosud nezpracovanou, 

práci je možné považovat za pokus o zaplňování pomyslného „bílého místa“ v soudobých 

dějinách, což je určitě chvályhodné. Zůstává ovšem otázkou, do jaké míry se toto snažení 

autorce nakonec zdařilo. 

 

 Metodologickým zázemím, o něž se autorka opírá, je vedle tradičně pojaté historicko-

obsahové analýzy dostupných pramenů a odborné literatury orálně historický výzkum. Ten je 

realizován dle mého názoru v souladu s osvědčenými postupy a standardy, se kterými se 

autorka měla možnost seznámit a „načerpat je“ při studiích na programu OH-SD. 

 

 Autorka se snaží pracovat s relativně širokým souborem odborné literatury, která jí 

slouží jako kontextová opora při jejích závěrech. Ačkoliv přímo k dané problematice se lze 

jen těžko opřít o komplexní literaturu, možná překvapivě se zde ovšem nenachází celá řada 

titulů k dějinám společnosti a kulturním dějinám předlistopadového období, která by jí mohla 

poskytnout širší metodologický a interpretační rámec (např. práce Přemysla Houdy o dějinách 

folku na místní úrovni, studie Pavla Koláře o regionální problematice post-stalinismu, široce 

diskutované a tlumočené práce Michala Pullmanna o období normalizace apod.) Též autorka 

by mohla využít některé tematicky příbuzné práce svých předchůdkyň, obhájených na OH-SD 

(např. Žanety Batkové o chodských slavnostech nebo Evy Leškové o jihočeských divadelních 

souborech). Pro formát diplomové práce i tak jeví soubor literatury jako relativně dostačující. 

 

 Pramenná základna, s níž autorka pracuje, se mi jeví jako poměrně široká, využívající 

různé druhy pramenů: od archivních fondů, přes legislativu, dobový tisk, elektronické zdroje, 

až po orálně historické rozhovory. Právě archivní výzkum a rozhovory (autorkou realizované 

v místním prostředí) tvoří uhelný kámen a základ pro autorčiny analýzy a interpretace. Do 

diskuze bych chtěl položit otázku po autorčině způsobu výběru narátorů a také zdali je možné 

v budoucnu při dalších bádáních těžit z dalších pramenů a jakých? 

 

Samotná práce disponuje promyšlenou a logickou strukturou a skládá se vedle úvodu a 

závěru z devíti na sebe navazujících částí, jejichž prostřednictvím se autorka snaží vyrovnat 

v klíčovými aspekty jak svého výzkumu, tak i tématu samotného. Ačkoliv z textu práce 

z mého pohledu poněkud vysvítá dílčí idealizace života souboru a občasné „podléhání“ 

autorky názorům narátorek a narátorů, celkové vyznění práce se mi jeví jako solidní korpus 

pro další bádání. Do debaty bych chtěl proto autorce položit otázku k biografickým profilům 

narátorů. Vzhledem k tomu, že ochotnické divadlo je bytostně volnočasová („po-pracovní“) 

aktivita, chtěl bych se zeptat, kdo byli socio-profesně členové a členky souboru, potažmo 

samotní narátoři a narátorky? A do jaké míry to pak může podle jejího mínění ovlivňovat 

výsledný „reprodukovaný obraz“ kolektivní paměti souboru? A dále – existovala zde nějaká 

tabuizovaná tématech v rozhovorech vztahující se k životu souboru (např. lidské neshody, 

problematika mezilidských vztahů, výjezdů, protekce, klientelismu apod.)?  

 



Vzhledem (či navzdory) k tomu, že práce vznikala v relativní časové tísni, přesto je 

možné ji považovat po formální stránce za dílo sepsané na solidní úrovni. Oceňuji také 

zařazení obrazových příloh dokreslujících pojednávané téma.  

 

 I přes uvedené výhrady považuji práci za solidní příspěvek k bádání nad regionálně-

historickým tématem, které by si v budoucnu určitě zasloužil pokračování. Na základě výše 

uvedeného práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (2). 
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