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Jakkoliv téma, které si osobně zainteresovaná studentka vybrala pro svou bakalářskou práci, 

nenáleží k nejaktuálnějším úkolům soudobé antropologie, je nutné je přivítat jako užitečnou 

mikroanalýzu jedné z forem kulturního a společenského vyžití. Autorka svůj text nazvala trochu 

poeticky příběh, podle mě jde však spíše o analýzu a popis vývoje amatérského divadelního spolku a 

o reflexi činnosti tohoto spolku z pozice jeho současných protagonistů. V této dvojí rovině pohledu je 

síla, ale i jistá slabost práce.  

Autorka píše o biografickém výzkumu spolku, na který nepochybně, jak uvádí, působilo místo 

(město Kralupy nad Vltavou, jehož historie, stejně jako historie amatérského divadla, je obsahem 

dvou kapitol kompilačního charakteru), čas (spolek byl založen r. 1931 a prošel několika společensko-

politickými režimy), v užité terminologii velké a malé dějiny, členové spolku (ovšem pozor, ti jsou jen 

jedněmi z „vypravěčů“ „příběhu“). K sestavení „příběhu“ přitom sl. Plicková použila četné různorodé 

prameny: narativní interview s klíčovými členy, zápisy z činnosti korporace, plakáty, fotografie 

z představení apod. Jednou ze silných stránek textu je tak jeho pramenné ukotvení. Naopak jisté 

rozpaky vzbuzuje „teoretické zakotvení výzkumu“. Autorka pojednává o konstruktivistickém 

paradigmatu, o koncepcích paměti, o image města, o socioekonomických vazbách, aniž by ovšem 

tato část byla posléze zřetelně propojena s vlastním výzkumem.  Občas mi připadá, že jde o trochu 

násilné zakomponování všeho zajímavého, co se kolegyně na vysoké škole naučila (např. část 

pojednávající o dobrovolnických organizacích a neziskovém sektoru). 

Vlastní příběh je deklarován jako hledání významů biografických vyprávění. Autorka 

uskutečnila pět biografických narativních rozhovorů. Profily jejich informátorů jsou v mnohém 

příkladné, sebraný materiál mimořádně zajímavý. Tato data jsou však doplněna o další prameny 

písemné povahy různé provenience a relevance a o prameny audiovizuální. Tím vyvstává problém, 

zda lze např. s časově bezprostředními kronikářskými zápisy nakládat stejně jako se vzpomínkami na 

dění ve spolku před x lety, s jednatelskými zápisy stejně jako se vzpomínkami . Řečeno jinak: nebylo 

by výhodnější jednoznačně oddělit dějiny spolku a to, jak na spolek vzpomínají sami herci? Paměť je 

přece velmi ošidný fenomén. Tam, kde se to podařilo (např. kapitola o subjektivním vnímání 

nejvýznamnějších představení, jde o vrchol práce). V předposlední kapitole své práce rozkládá 

autorka příběh jednoty na fyzický aspekt (proměny místa, kde se hrálo), na její organizační podobu, 

financování, na její vazby na město, vnitřní mezilidské vztahy. Bezesporu jde o zajímavý pokus, 

jakkoliv mi připadá, že se výklad – i s ohledem na poslední kapitolu věnovanou zásahům dějin do 

činnosti korporace – tříští. Osobně bych klasičtější chronologický přístup s vyčerpáním všech aspektů 

dění ve spolku pokládala za výhodnější. 

Všechny předkládané otazníky nemají ovšem zastřít tu skutečnost, že kolegyně odevzdala 

pracný text, který – za pomoci rozsáhlého souboru různorodých pramenů - vyčerpal vývoj jednoho 

z amatérských divadelních spolků. Jsou to někdy snad až překombinované, ale přesto mimořádně 

zajímavé a úplné dějiny. Práci tak hodnotím jako výbornou. 
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