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Helena Plicková se ve své bakalářské práci zaměřila na divadelní spolek, jehož je sama 
aktivní členkou. Pokusila se na základě rozsáhlého a různorodého pramenného materiálu 
rekonstruovat jeho historii a formulovat, jaké všechny vlivy se na vývoji spolku podílely a 
kam naopak zasahoval samotný spolek. Paradigmaticky svoji práci ukotvila v narativním 
konstruktivismu a v Silvermanově pojetí interpretativní sociologie, metodologicky pak jako 
biografický výzkum, využívající analýzu dokumentů a narativní rozhovory. 
 Autorka sleduje divadelní spolek opravdu komplexně. Pracuje tedy s mnoha 
teoretickými koncepty, které představuje prostřednictvím „jednotlivých rovin výzkumu“ (s. 8-
12). Tyto různé perspektivy (časová, prostorová a socioekonomická) pak tvoří také základní 
kostru výkladu ve vlastní empirické části (s. 27-45). Autorka tedy představuje řadu „příběhů“ 
divadelního souboru – vždy chronologicky zaznamenává, co se k danému tématu resp. 
podtématu z historie spolku váže, upozorňuje na klíčové momenty a události, postupně 
doplňuje obraz historie souboru. Tuto velmi pečlivou práci s rozsáhlým pramenným 
materiálem poněkud oslabují dvě skutečnosti.  Jednak jde o to, že ne všechny informace jsou 
zasazeny do dobového kontextu. Nejzřetelněji vidět je to v kapitole „Malé dějiny“ (s. 38-42), 
kde je třeba význam účinkování v souboru za normalizace popsán, ale už nikoli zdůvodněn a 
interpretován. K interpretaci dochází až v samotném „Závěru“ (s. 46-47), ovšem zde již 
autorka vybírá pouze klíčové body „příběhů“ a komentuje je spíše stručně. Druhou výtkou je, 
že v průběhu analytické práce jakoby autorka poněkud zapomněla na deklarovaná 
paradigmata – např. narativně-konstruktivistický přístup v interpretaci vzpomínek 
nenacházím. Také teoretické podklady zřejmě sloužily především v analytické práci 
(kódování a kategorizace), což je zřetelné právě ze struktury výsledného textu, ale méně už ve 
vlastní interpretaci analyzovaných jevů. Naopak chvályhodný je alespoň letmý návrat 
k teoretickému zázemí v závěru práce. 
 Má třetí výtka k bakalářské práci Heleny Plickové směřuje k členění textu: není mi 
jasné zařazení kapitol 3.4-3.6 do oddílu Metodologie – neměly být sdruženy v samostatném 
oddíle věnovaném reáliím s tématem souvisejícím? Jinak ovšem nelze než Helenu Plickovou 
pochválit. Prokázala schopnost pracovat s rozsáhlým pramenným materiálem prostřednictvím 
vhodných metodologických postupů, nalézt a promyšleně představit adekvátní a aktuální 
teoretické zázemí, ale i reflektovat sebe sama v průběhu vlastního výzkumu. Ačkoli je autorka 
v terénu insiderem, podařilo se jí zachovat náležitý odstup. Také z formálního hlediska je 
práce velmi pečlivě odvedena (ačkoli výjimečně se v textu objevují syntaktické 
nesrovnalosti). Přidanou hodnotou odvedené práce je pak to, že autorka mnohý pramenný 
materiál de facto objevila, uspořádala a umožnila tak jeho zachování v nově založeném 
archivním fondu.  
  
Přes uvedené výtky, které směřují především k tomu, že jednotlivé pasáže textu si zasloužily 
důsledněji propojit buď ve vlastním výkladu, nebo v obsáhlejším závěru, nelze než 
bakalářskou práci Heleny Plickové doporučit k obhajobě. S ohledem na kvalitu a náročnost 
vlastního výzkumu i jeho systematické zpracování pak navrhuji hodnotit tuto bakalářskou 
práci jako výbornou. 
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