
Miroslava Štípková: ŠANSON V ČESKÉM DIVADLE 
(Posudek školitele) 

Přiznám se, že když ke mně o dovolené v létě poprvé doputovaly elektronickou poštou první 
ucelené pasáže předložené diplomové práce, dost jsem se vyděsil. Zdálo se mi, že autorka, 
která se danému tématu soustavně a dlouhodobě nevěnuje a neorientuje se v něm - o její 
schopnosti časem zvládnout téma na vysoké úrovni jsem ovšem nikdy nepochyboval! -
nemůže v dané šibeniční lhůtě stihnout zacelit a doplnit všechny chybějící mezery, postihnout 
historické i umělecké souvislosti a kontexty, týkající se evropského i českého kabaretu, jeho 
složitých dějin, prehistorie, žánrových i stylových metamorfóz i nejdůležitějších představitelů 
daného fenoménu, fenoménu, který ovšem nelze zkoumat izolovaně, mimo kontext kabaretní, 
revuální či jiné divadelní poetiky, totiž šansonu. Pak se stal ovšem malý zázrak - ukázalo se, 
že jsem Miroslavu Štípkovou podcenil a že toho jak o tradici i současnosti českém šansonu, 
tak o jeho domácích i středoevropských souvislostech a metamorfózách ví víc, než jsem 
usoudil podle prvních pracovních "nástřelů", jež mne právem vyděsily. Také jsem si 
sebekriticky uvědomil, že autorka nepíše žádné dějiny ani českého, natož evropského 
kabaretu či divadel malých forem, že divadelní a umělecký kontext, v němž šansony ať už ve 
Francii, v Německu nebo u nás vznikaly ajejž organicky spoluvytvářely, může a musí být 
zůstat pouhým rámcujícím kontextem, nikoli jádrem práce. A toto jádro zvládla myslím 
autorka - v rámci zvolené koncepce - nad očekávání výborně. Tou zvolenou koncepcí 
myslím důsledně přehledový , nikoli problémový, historický či teoretický charakter práce: 
tam, kde se prakticky jedná o první takto celistvý "průřezový" průzkum materiálu, je jistě 
takováto přehledová práce, postavená na poctivé rešerši, nadmíru užitečná. A jen doufám, že 
dokáže podnítit práce další, tentokrát více teoreticky, historicky či jinak ambicióznější a 
specializovanější. Ale už předložená práce dokázala to nejpodstatnější - přistoupit k šansonu 
(na rozdíl od dosavadního převážně muzikologického přístupu) - skutečně teatrologicky, najít 
v něm podstatný divadelní (dramatický i autorsko-herecko-interpretační) rozměr. Jsem rád, že 
jsem ještě stihl autorku přesvědčit, aby se nespoléhala jen na charakterizaci toho či onoho 
projevu oklikou, přes citát někoho zasvěcenějšího, nýbrž aby se odvážila (zejména tam, kde 
má dokumentární zdroj sama k dispozici) vlastního syntetického a rozlišujícího soudu 
(Hegerová, Hermanová, Suchý). A také, aby hledala regulérní šanson i na místech, kde e 
tvůrci tomuto žánru nijak programově, proklamatorně či prioritně neholdovali, a přece 
zanechali po sobě v daném oboru opusy par excellence - dokonce i podle autorčiných předem 
definovaných rozpoznávacích znaků (zčásti Semafor, hlavně však Osvobozené divadlo - snad 
jen Tmavomodrý svět bych umístil spíše do jazzového, bluesového popěvku). Z těchto a řady 
dalších důvodů jsem moc rád, že mohu s klidným svědomím velmi dobrou finální verzi práce 
Miroslavy Štípkové doporučit k obhajobě. 
PhDr.Vladimír Just CSc. 
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