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Bakalářská práce Marie Štěpánové vznikala v nelehkých podmínkách. Původní zadání a 
základní zaměření práce vzniklo pod vedením nečekaně zesnulé kolegyně, odbornice na 
regionalistiku PhDr. Anny Stejskalové, práci poté s diplomantkou dokončovala autorka tohoto 
posudku. Domnívám se však, že přes dvojí vedení, do něhož se zákonitě odrazily odborné 
preference obou vedoucích bakalářské práce, vznikla práce solidní a přínosná.

Marie Štěpánová soustředila pozornost k osobě svého dávného příbuzného, Františka 
Kafky z Malých Svatoňovic (1841-1926), který v rodném městečku i v širším regionu proslul jako 
organizátor nejrůznějších, zvláště kulturních aktivit, nejvíce však ochotnického divadelnictví. 
Vznikla tak případová studie, která se přes konkrétní osobnost regionu pokusila nastínit výseč 
místního dobového života a jeho příznačné rysy. Diplomantka s využitím archivu širší rodiny i 
dalších pramenných zdrojů, zvláště archivu ochotnického divadelního spolku v Malých 
Svatoňovicích,  nastiňuje prostředí, v němž Fedinand Kafka vyrůstal i které vytvářel ve své vlastní 
rodině, soustředí se na specifika jeho jednotlivých povolání a šíři jeho dobrovolných, zvláště 
osvětových a kulturních aktivit – od zakladatelského působení ve sboru dobrovolných hasičů přes 
sdružení pro zvelebení místního poutního místa po zájem nejviditelnější: účast v místním 
ochotnickém sdružení, kde po léta působil hlavně jako herec a příležitostný dramatik. Dohledané 
hry Františka Kafky a jejich interpretační analýza přitom v práci rozhodně nejsou pouhým 
apendixem: svědčí nejen o návaznosti lidového dramatického písmáctví na starší instiní venkovskou 
dramatickou produkci, ale i o pronikání motivů nové populární literatury na toto pole.

Za hlavní klad celé práce považuji nejen zhodnocení diplomantčiny mravenčí práce v 
archivech  při vytvoření biografického medailonu navýsost zajímavé regionální osobnosti, ale i 
autorčiny interpretační přesahy k obecnějšímu uchopení malosvatoňovického genia loci, dobového 
klimatu a událostí, které jej podmiňovaly. Rezervy nacházím v promyšlenější  hierarchizaci 
jednotlivých faktů, souvisejících jak s osobou Františka Kafky, tak  místa, v němž prožil svůj život. 
Domnívám se, že po dalších úpravách textu by stálo za úvahu nabídnout práci k vydání v některé z 
institucí regionu, k němuž se vztahuje.
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