
Oponetský posudek diplomové práce  Bc. Anny Hejmové Divadelní aktivity  
dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky

     
        V úvodní kapitole své diplomové práce Bc. Anna Hejmová zveřejňuje kontexty, 
v jakých by ráda zadané téma – divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků 
v období první republiky – pojednala. Jejich  komentovaný výčet  (v němž je zahrnut kontext 
historický, společenský, mediální, umělecký a revoluční) působí impozantně a citáty 
z Hannah  Arendtové a Susan Sontagové se zdají naznačovat, že autorka se sledovaným 
fenoménem hodlá zabývat nejen po stránce jevové, ale že jej  bude do hloubky analyzovat a 
rozkryje jeho skutečné významy.  Podobnou metodu nelze než velmi ocenit: prokazuje vzácné 
vědomí souvislostí a umožňuje nahlédnout zdánlivě až bizarní žánr v jeho dobové 
příznačnosti  i  genealogické linii. Můj respekt ovšem už při četbě příslušných řádků 
nahlodávala obava, zda je něco takového  vůbec možné v rámci diplomové práce.

      Následující kapitoly bohužel  zmíněnou obavu naplnily takřka beze zbytku. Exkursy do 
historie českého i světového  divadla 19. a 20. století, pokus registrovat proměny, jimiž prošlo 
zejména na přelomu těchto epoch,  zběžné sondy do dějin společenských i politických  a 
snaha permanentně akcentovat souvislost mezi  všemi těmito jevy, vede nevyhnutelně ke 
stručnosti místy  až povrchní a  ke zkratkovitým, ne-li chybným či přinejmenším nejasným 
tvrzením. 

       Dva příznačné zástupné příklady. Co konkrétně se skrývá  za větou,  napsanou 
v souvislosti s českým divadlem  2. poloviny 19. století: „Na konci 19. století začíná éra 
měšťanského divadla se vší jeho pompou, nákladností a velkým stylem /…./“ (s. 16)? Ačkoliv 
nelze přesně vydedukovat, jaké divadlo má autorka na mysli a co označuje jako konec 19. 
století, jde o  tvrzení ošidné: divadlo velkého stylu začalo už v Prozatímním, které bylo 
otevřeno 1862, což asi ztěží lze považovat za konec 19. století, v němž se už  ostatně na scéně 
Národního divadla  plně etabloval realismus a počínaly se prosazovat modernistické proudy… 
Stejně zkratkovitě působí věta: „Realismus je v českém prostředí výchozí metodou 
kontinuálně pro literaturu i drama, od 80. let 19. století až do nástupu avantgardy.“ (s. 14). 
Ruku na srdce: skutečně nic nevypadlo? Zůstaneme-li pouze u dramatu, kam se poděl  Viktor 
Dyk, František Langer či Karel Čapek, abychom jmenovali jen namátkou ta nejpodstatnější 
jména? 

       Snaha zprostředkovat množství kontextů, jejich proměny, vývoj i vzájemné souvislostí 
jako by se stala Bc. Hejmové osudnou: teprve  na 60 straně (z celkových 96) se dostane 
k vlastnímu předmětu práce. Zde presentovaná obecná tvrzení a vývody např. o živých 
obrazech tělovýchovných spolků nelze asi  nijak zásadně zpochybnit,  ovšem zcela zde 
postrádám analýzu či jen prostý popis takřka jakéhokoli konkrétního materiálu. Tato absence 
je o to víc zarážející, že autorka podle všeho disponovala možností právě konkrétní podobu 
vybraných divadelních počinů dělnických cvičebních spolků představit i potenciálem ji 
analyzovat: při přípravě své práce objevila zapomenutý,  teatrology doposud  nevytěžený fond 
v Národním museu a podle zařazených obrázků s ním i pečlivě pracovala! Své patrné znalosti 
však nedokázala v textu zohlednit. 

      Obrazový materiál konkrétně nerozebírá (omezuje se u něj  většinou na stručné popisky), 
pokud se objeví textový citát (např. báseň El Cara Na Auroře, rozvíjející několikerou 
erotickou symboliku, byť možná ne všechny její významy byly autorem skutečně zamýšleny), 



je „vržen“ do textu bez jediné informace o tom,  kde, kdy, kým, za jakých okolností, v jakém 
představení či slavnosti byl prosloven (zmiňovaná báseň je uvedena pouze jako příklad 
obecného výkladu o hojně využívané rytmické recitaci). Píše-li autorka o živých novinách, 
charakterizuje žánr, zmíní jeho sovětský původ i české odlišnosti, avšak zůstává v této obecné 
rovině – konkrétní informace o jeho vytěžení dělnickými tělovýchovnými jednotami  omezí 
na výčet několika skupin, které se tvorbě živých novin věnovaly (s. 72). Osobně by mne 
velmi zajímalo co, kdy, kde a jak hrálo např. takové Svítání z Nuslí, ale nedozvím se to. 
Pokud – což je pravděpodobné – o  práci uskupení tohoto půvabného názvu nelze nic bližšího 
zjistit, uvítala bych potvrzení podobného  předpokladu, podepřené informací, kde všude 
případně autorka hledala  (netřeba snad připomínat, že i negativní závěr je závěrem a může 
někomu přinejmenším ušetřit práci). 

      V záplavě povšechných a obecných informací působí všechna místa, v nichž autorka 
konstruuje své úvahy z konkrétního a dostatečně reflektovaného materiálu (např. kapitolka 
s názvem  Revue, str. 67 - 70  či pasáže o dělnické olympiádě a spartakiádě, s. 83 – 86) 
nesmírně osvěžujícím dojmem a naznačují, jak mohla (a měla) práce vypadat.

      Na s. 75 autorka píše, že nechce detailně  popisovat, ale pojmenovávat vztahy. 
Chvályhodná snaha nalézat vazby a inspirace je ovšem relevantně realizovatelná pouze na 
základě poznání a analýzy konkrétních jevů, v opačném případě hrozí, že zůstane obecnou a 
hypotetickou. Bohužel přesně to se diplomantce přihodilo.    

      Slohovou stránku textu lze hodnotit jako průměrnou. Místy má autorka potíže s udržením 
koherence, objevují se výšiny z vazby, častá je chybná  interpunkce. Nepěkné je i evidentní 
nadužívání ukazovacích zájmen, především zájmena tato / toto.
     
      Vzhledem k evidentnímu zaujetí tématem,  úsilí o kontextuální pohled a také 
vzhledem ke studiu pramenů, které je za prací cítit, které  však bohužel zůstalo 
nevtěleno do textu, navrhuji známku velmi dobře - dobře.
     
     (Všem zúčastněným se omlouvám, že nemohu být přítomna obhajobě a Bc. Hejmové přeji, 
aby ji nejen úspěšně absolvovala, ale aby na svém tématu dále pracovala.)
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