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Barbora Vokáčová si zvolila pro svou práci téma velmi obtížné. Je tomu tak zejména 
proto, že akční výzkum, který použila diplomantka jako hlavní metodu práce při ověřování 
stanovených hypotéz, je v tomto připadě velmi náročný, dlouhodobý a vyžaduje pedagoga 
vybaveného specifickými kompetencemi. A to nejen ve smyslu práce s dětmi, ale také ve 
smyslu divadelním. Diplomantka ve své práci jasně ukazuje, že patří mezi ty, kteří se mohou 
této nelehké cesty s dětmi odvážit. 

Spolupráce s diplomantkou byla na velmi dobré úrovni. Barbora Vokáčová je schopna 
přistupovat k tématu samostatně a tvořivě, zároveň na základě poznámek obohacovat, měnit, 
revidovat a dále prozkoumávat vlastní stanoviska. Je osobností, která vnímá autoritu jako 
partnera v diskusi a v hledání. 

V teoretické části práce se diplomantka v prvních kapitolách zabývá charakteristikou 
mladšího školního věku. Odborná literatura, v níž hledá poznatky, je pro ni materiálem, 
k němuž přistupuje s vědomím tématu své práce. Hledá v zákonitostech psychického, 
sociálního, motorického vývoje dětí i zákonitosti, limity a metodologická východiska na cestě 
k jevištnímu tvaru. Teoretické poznatky tak dává do souvislosti s tématem, některé pasáže 
prokládá i příklady ze svého praktického působení. 

Kapitoly o jevištním tvarování byly pro diplomantku poměrně obtížné. Odborná 
teatrologická literatura věnující se dětskému divadlu u nás dosud v podstatě neexistuje, 
autorka si tak musela projít nelehkou cestu terminologického vyjasňování, hledání a 
vymezování zákonitostí a specifik dětského divadla. 

Pro prak1ickou část si stanovila diplomantka dvě otázky: Je možné s dětmi raného 
školního věku na základní škole dospět k přijatelnému (rozumějme pro diváky sdělnému a 
esteticky působivému) jevištnímu tvaru? Stačí vlastní tvořivost dětí mladšího školního věku 
ke zformování ucelenějšího jevištního tvaru, nebo je zapotřebí většího dramaturgicko
režijního vedení? Obě otázky jsou mezi těmi, kdo se zabývají dětským divadlem, velmi 
diskutované, a to i v rámci studia na ZUŠ. V prvním případě autorka realizací vlastního 
divadelního projektu prokázala, že takto systematická práce na jevištním tvaru s dětmi raného 
školního věku možná je, sama ovšem nastiňuje mnoho okolností, jež jsou pro tuto práci 
limitující. Pro odpověď na druhou otázku je pro autorku podstatné, v jaké fázi práce na 
jevištním tvaru se skupina nachází. Sama však neustále hledá a respektuje tvořivý potenciál 
dětí, a to i ve fázi, kdy se role pedagoga-režiséra posiluje. A tak i přesto, že diplomantka 
upozorňuje na fakt potřeby jasné dramaturgicko-režijní koncepce u dětí této věkové kategorie, 
není popsaná cesta manipulativně režijním secvičením divadelního kousku, ale výsostně 
tvořivým projektem. 

Práce nemá výrazné formální nedostatky. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 


