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Bakalářská práce Kláry Kadlecové o porevolučním období Činoherního klubu (a 
řekneme-li Činoherní klub, říkáme tím zároveň, že to s největší 
pravděpodobností bude práce o herectví) má nemalé ambice. Ty, dost možná, 
přesahují rámec i možnosti pouhé bakalářské práce: zatímco před čtyřiceti lety 
na této katedře předchůdce Kadlecové František Knopp na větší ploše 
diplomové práce měl k analýze herectví ČK k dispozici čtyři sezóny (byť to jsou 
dodnes pro toto divadlo sezóny patrně nejslavnější), před Klárou Kadlecovu 
leželo hned sezón sedmnáct, a nemohla se tudíž tak často zastavovat a 
soustřeďovat k hloubkovým rozborům jednotlivých inscenací a jejich hereckých 
výkonů. Chtít po ní takové prohloubené analytické soustředění znamenalo by 
tedy opustit schválené zadání, téma práce výrazně zúžit a její rozsah přitom 
neúměrně rozšířit. Stejně jako F .Knopp vychází i K. Kadlecová 
z programového pojetí "otců zakladatelů" ČK "objevovat možnosti člověka skrze 
herecké možnosti ", s veškerým důrazem na individualitu a lidskou, fyzickou i 
psychickou autenticitu aktérů. Posuzujme tedy její bakalářskou práci jako umění 
možného, zda dostála svému zadání a základní obrysy proměn herectví od roku 
1990 do roku 2007 na zvolených příkladech (Jaromír Dulava, Ondřej Vetchý, 
Petr Nárožný, Ivana Chýlková a Nela Boudová) dobře popsala a výstižně 
charakterizovala, či nikoliv. Moje odpověď je v zásadě kladná, s důrazem na 
slovo dobře. Jistá míra doporučené shovívavosti totiž neznamená, že bych 
zavíral oči nad některými problémy práce (například nad dosud převažující 
schopností herecký výkon popsat, ale už méně jej interpretovat, tedy skutečně 
popsané zobecnit v avizované téma). Někde se mi snad některé z problémů 
práce (žurnalistická stylistika, práce s citáty, které nahrazují výklad, jenž pak 
opakuje v podstatě totéž co citát atd.) částečně podařilo odstranit či utlumit, 
jinde jako školitel jsem asi moc úspěšný nebyl (už vzhledem k šibeničním 
časovým možnostem - práci jsem v relativně ucelené, zdaleka ne však 
kompletní podobě dostal až po půli srpna). I přes všechny naznačené problémy 
se domnívám, že autorka základní zadání splnila ajejí práce vyhovuje všem 
náležitostem, nutným k obhajobě. 
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