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Marie Štěpánová napsala bakalářskou práci na ojedinělé téma. Nezaměřuje se úzce literárně, ale jde 
o práci regionalistickou. Ty bývají obvyklejší jako temata diplomových prací, protože vyžadují od 
autora  orientaci  v  různorodém materiálu.  Kromě toho osobnost  Ferdinanda Kafky nepatří  mezi 
známé tvůrce, ale je to typické představitel osvětového regionálního pracovníka přelomu 19. a 20. 
století. To neznamená, že by taková práce neměla smysl a vymykala se tomu, čím by se měli a 
mohli  studenti  učitelství  zabývat.  Jaký  je  tedy  přínost  této  práce?  Utříděním  a  zpracováním 
rozsáhlého materiálu z pozůstalosti Ferdinanda Kafky prokázala schopnost pracovat s materiálem a 
podařilo se jí zachytit osobní i společenský význam této osobnosti. Zasadila Kafkovo působení do 
dobových souvislostí a rekonstruovala situaci malého města - Malých Svatoňovic. Situace tohoto 
prostoru je specifická tím, že místo je položeno na hranici českého a německého vlivu. Sama tato 
část práce dala diplomantce příležitost prostudovat velké množství pramenů a uvědomit si specifiku 
sledovaného regiónu.
Portrét osobnosti Ferdinanda Kafky přináší obraz člověka, který celý život s nadšením a usilovnou 
pílí organizuje veřejný život Malých Svatoňovic, podňecuje nejrůznější kulturní i osvětové akce, 
spojuje lidi ke společnému dílu. Dominanatou Kafkových společenských aktivit bylo ochotnické 
divadlo,  kterému  se  věnoval  nejen  on,  ale  i  většina  členů  jeho  rodiny.  Divadlo  bylo  radostí  i 
prostředkem  k  zvyšování  kulturnosti  místa  a  prostředkem  k  udržování  kontaktu  s  českým 
společenským životem vůbec. Ne nadarmo ochotnická tradice svým způsobem motivovala Jiráskův 
Hronov, který přetrvává dodnes, silně připomíná i tradici Zapadlých vlastenců, jak je zachytil K.V. 
Rais.
V závěrečné části textu diplomantka rekonstuuje dramatickou tvorbu Ferdinanda Kafky. Ta nepatří 
k literárním vrcholům, ale je zřetelně určena domácímu publiku, na jehož strasti i slasti reaguje.
Množství materiálu vedlo k tomu, že diplomantka byla přímo zahlcena fakty a tak by práci celkově 
prospělo jisté omezení nepodstatných informací a výraznější závěry.
Marie Štěpánová psala práci s láskou k Malým Svatoňovicům a se zájmem o jeho obyvatele v 
minulosti i součastnosti, předpokládám, že se najde příležitost k tomu, aby byla práce po úpravách 
publikována a aby připomenula mladé generaci aktivitu jejích předků, jejich úsilí o rozvoj obce a 
nezištnou obětavost.
Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuje velmi dobře.


