
Oponentský posudek na diplomovou práci Miroslavy Štípkové "Šanson 

v českém divadle" 

Autorka diplomové práce Mirka Štípková si jako své stěžejní téma 

zvolila specifický prvek v hudebně-zábavním (zábavně-hudebním) divadle, 

který má v tuzemském prostředí již více než stoletou tradici. Šanson, který 

k nám přišel bezesporu z francouzského prostředí, přičemž prošel Uak jinak) 

i územím německy mluvícím, lze průběžně nacházet v tvorbě mnoha českých 

divadelníků. Právě vývoji šansonu Uako specifické podobě "divadelní písně") 

a jeho podobám se autorka diplomové práce rozhodla věnovat. 

Jedná se o téma lákavé - a to jak badatelsky, čtenářsky, tak i 

posluchačsky (divácky). Krom definice šansonu jako žánru a jeho postavení 

v divadelní produkci, jde Štípkové, jak sama v úvodu uvádí, o zmapování 

jeho vývoje v českém prostředí. A to bez analýzy textů a bez muzikologického 

zkoumání. Dovolím si proto rovnou přejít k některým problematickým 

otázkám s tím spojeným. 

Vonom odtrhnutí se od analýzy pramenného materiálu lze totiž 

spatřovat jedno z hlavních úskalí této práce. Ve své podstatě nám totiž 

autorka předkládá - a několikrát v práci trefně pojmenuje a shrne (úvod, 

závěr, resumé) - především obecnou charakteristiku šansonu jako specifické 

divadelní písně a jeho rámcový vývoj v českém prostředí a představí 

jednotlivá divadla (mj. kabarety) a některé autory a interprety (od Hašlera, 

přes R.A.Dvorského až k Hegerové - a vlastně ještě dále) ... 

Při mapování samotné tvorby (autorů, interpretů, herců, režisérů) je 

tak autorka odkázána na sekundární literaturu. Čtenáři se pak dostávají 

poměrně obecná tvrzení, která by rozhodně bylo nanejvýš vhodné doplňovat 

konkrétními příklady a ukázkami. Citace jako např. " ... texty měly vtipné 

rýmy a byly většinou rázu veselého" (s. 32, citace týkající se tvorby F. 

Hvižďálka v Červené sedmě) by pak získaly alespoň na přibližných obrysech. 

S ohledem na skutečnost (kterou ostatně autorka v závěru také 

konstatuje), že vývoj šansonu není v žádném případě vývojem kontinuálním, 



balancuje i sama tato práce o něm na hraně - chvílemi ji lze vnímat spíše 

jako vývoj českého kabaretu s mírným přihlédnutím k šansonové tvorbě, 

jinde pak jako přehled určitých podob divadelní tvorby, v nichž šanson 

sehrál tu větší, tu menší roli (viz OD, EFB etc.). 

To se výrazně promítá i na koncepci práce a především na struktuře 

její nejrozsáhlejší, stěžejní kapitoly (kap. 4. - Vývoj českého šansonu). Ta se 

nekonzistentně rozpadá na jednotlivé podkapitoly, z nichž některé se věnují 

tvůrcům (autorům šansonů), jiné jejich interpretům, další pak divadlům. 

Chápu to jako daň výše naznačené komplikovanosti tématu, nicméně 

z pohledu koncepce práce i z pohledu čtenářského jde o poměrně závažnou 

komplikaci. Navíc se zdá být poněkud nepřiměřené, když autorka "odbude" 

např. hudebně-zábavní tvorbu divadla Rokoko pouhými 15 řádky. 

Možná stálo za úvahu zaměřit se spíše na moderní podoby českého 

šansonu a rozvést tak to, co se v náznacích objevuje především v kapitole 

"Šanson, věc veřejná" - tedy téma společensko-kulturních přesahů divadelní 

písně u nás ve druhé polovině 20. století. 

Autorka práci poměrně vhodně doplňuje rejstříkem Jmen, což 

vzhledem k jejich množství a výskytu v různých kapitolách čtenáře pomáhá 

orientovat. Naopak mírně nepřesné je někdy uvádění názvů - autorka hovoří 

v práci o divadle "Večerní Brno", aniž by zmínila, že se v jisté fázi (např.) 

jmenovalo "Satirické divadlo Večerní Brno". 

Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci, ačkoli některé drobnosti by bylo vhodné doupravit - viz např. označení 

kapitol a podkapitol čísly, kde je chybně užívána tečka za poslední číslicí 

(,,4.5." místo správného ,,4.5"). 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: velmi dobře. 

V Praze, 19. září 2008 

Mgr. Petr Christov, Ph.D. 


