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Diplomová práce Anny Hejmové je určitě atypický úkaz – a to nejen proto, že autorka už ji 
předkládá podruhé, a tématu se věnuje – a hodlá věnovat - dlouhodobě. V úvodu autorka 
sama píše, že samotný titul její práce Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v 
období první republiky jí zní jako podivný „žánr“, stojící na okraji jakéhokoli zájmu. Zdůrazňuje 
však vzápětí, že tento „podivný žánr“ je „homogenní součástí evropské kultury a specifickým 
produktem své doby“. Jde o žánr interdisciplinární, na nějž lze pohlížet širokým spektrem
současných společenskovědních oborů: prizmatem dějin divadla, obecné i kulturní historie, 
dějin spolkové činnosti i dějin tělovýchovných hnutí, ale i prizmatem politologie, sociologie a 
politické filosofie, estetiky ve vztahu k totalitarismu, visuálního umění, dějin filmu a 
především rozličných teorií médií a teatrality. Však také hned v úvodních partiích autorka 
případně připomíná – a bohužel dál s tímto podnětem nepracuje - Susan Sonntag(ovou)
s jejím Fascinujícím fašismem – a Hannah Arendt(ovou) s Původem totalitarismu, o nichž 
trochu škodolibě praví, že byly obě ve svých textech „fascinovány fašismem“, což je lehce 
zkreslené, neboť  obě dámy svými texty – každá jinak – rozebíraly pouze důvody této 
nepochopitelné fascinace, na níž nahlížely povýtce kriticky. 
Úkol, který si autorka vytyčila, je už zmíněným výčtem možných úhlů pohledu možná nad síly 
jedné magisterské diplomky, ale na druhé straně je to úkol, o který stojí zato usilovat, svést o 
něj zápas, pokusit se o alespoň první sondu do složitého materiálu. To autorka svou prací 
dokázala, podala jistě ne vyčerpávající, ale utříděný přehled zmíněných aktivit v meziválečné 
době, s ohledem na téma sportu, lidského těla, kontextu masových slavností (i jejich 
ideologických zneužití), a jejich teatrality. Neobyčejně cenné jsou některé její postřehy –
například o již několikátém masovém kultu antiky či spíše antického mýtu (v kontextu 
s kultem zdravého lidského těla i s revoltujícím aspektem dělnických slavností – viz samotný 
název Spartakiáda; mimochodem právě tento masově pěstovaný kult zdravého těla – a vice 
versa – byl společným jmenovatelem fašistické resp. nacionálně socialistické a komunistické, 
resp. stalinské estetiky; podobně využité a oběma totalitami a jejich estetikami zneužité bylo 
heslo, resp. mýtus - práce – i sakralizovaný pojem „pracující“ namísto „občanů“  – až člověka 
zamrazí, když čte o hlavním hesle 2.dělnické Olympiády z r. 1927 Prací ke svobodě, německy 
Arbeit macht Frei atd., srovnej i pozdější protektorátní  odborářsko-pracovní Kraft durch 
Freude, laborující s pojmy – Síla, radost – společnými opět sloganům obou totalit a jejich 
slavností, včetně sportovních). Cenný je i dříve z ideologických důvodů podceňovaný 
rozhodující vliv Sokola jak na DTJ tak na FDTJ či DDOČ (autorčino líčení z neutrálního 
občanského pohledu spíše směšných konkurentů na  témže společném tělocvičném písečku 
v roce 1921, v kontextu rozštěpení sociální demokracie a vzniku KSČ, je myslím velmi 
výstižné), záslužné je i připomenutí role Richarda Wagnera a jeho vlivu např. na raného 
Jindřicha Honzla, jakož i připomenutí dalších důležitých jmen, které bychom si s daným 
tématem, nebýt Hejmové, rozhodně nespojovali (např. světoznámý typograf a designér 
Ladislav Sutnar jako scénograf těchto slavností, také pozdějšího surrealistu a antistalinistu, 
komunisty uštvaného, Karla Teigeho máme zafixovaného úplně jinde než v těchto v těchto 
kontextech).
Už 22 let skloňujeme všichni do omrzení hesla a slogany o „občanské společnosti“, ale o jejím 
základním článku, nezbytném pro její rozvíjení  – totiž husté síti tzv. spolkového života – jako 
bychom nechtěli slyšet. Zde, na tomto takřka netknutém tematickém poli, má v rámci 



odideologizovaného pohledu česká teatrologie (a nejen ona) obrovský dluh. V tomto 
kontextu mi některé metodologické či stylistické nedostatky, krkolomnosti a neobratnosti 
práce Anny Hejmové (mnohé, např. nadužívání pasivních tvarů „došlo k…“, nebo i 6x na jedné 
straně adjektivum zásadní – se mi podařilo vychytat, některé jiné jistě zůstaly)  připadají
irelevantní, a milerád jejich vyhledávání přenechám oponentuře. Sám předběžně hodnotím 
práci jako velmi dobrou (s tím, že podle průběhu obhajoby mohu ještě změnit názor, a to 
v obou směrech). 
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