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Anna Hrnečková se ve své diplomové práci zabývá tematikou dramatizace epických 

předloh pro divadlo hrané dětmi v rámci oboru dramatická výchova. Ke zvolené 

problematice přistupuje s metodologickou precizností, velmi dobře se orientuje 

v oborové, dramaticko-výchovné, literatuře a na základě vědomí teoretických úskalí, 

která z praxe tohoto hraničního oboru vyplývají, téma obratně zužuje a formuluje. 

Předmětem jejího zájmu jsou potom konkrétně dramatizace rozsáhlejších epických 

textů, které byly po roce 1989 prezentovány v rámci českých přehlídek dětského 

divadla v dramaticko-výchovném rámci.  

Hrnečková usiluje o komplexní analýzu zkoumaného fenoménu. Snaží se jednak 

popsat jeho vývojové rysy a jednak analyzovat vybrané texty ve vztahu k jejich 

praktické realizaci. Na základě této analýzy se dále pokouší formulovat hodnotící 

kritéria pro zkoumaný typ textů.  

Přínos Hrnečkové práce je v zásadě dvojí. Práce je především precizně 

zpracovaným přehledem problematiky vývoje textové tvorby v oblasti dětského 

divadla v Čechách po roce 1989. Významnější je však zejména autorčin přístup 

k předmětu hodnotících kritérií, který je klíčem k výběru konkrétních textů stejně jako 

k další analytické práci s nimi.  Hrnečková neusiluje o stanovení či hierarchizaci 

univerzálních parametrů zkoumané textové formy, jež je, jako každá z entit 

vztahujících se k oboru estetické výchovy, hraničním jevem balancujícím na pomezí 

příslušné umělecké oblasti stejně jako pedagogiky, psychologie, případně dalších 

oborů či jejich specializací. Tato skutečnost je bazálním východiskem autorčina 

uvažování o tématu vymezeného proudu dramatizací i jejich realizací. Na základě 

specifika uvažovaných jevů, jejichž zřetele jsou zároveň umělecké i pedagogické, 

Hrnečková svou práci strukturuje. 

Svou analýzu zkoumaného proudu dramatických textů Hrnečková provádí se 

zřetelem k jejich konkrétní realizaci. Tento postup je ve sféře dramaticko-výchovné 

problematiky jediný možný, neboť organický vztah jakékoli, nejen textové, nýbrž 

třeba i pouze tematické předlohy a její následné realizace je v návaznosti na 

mezioborový charakter specifikem oboru dramatická výchova. Hrnečková proto 

analyzuje dané texty se zřetelem ke konkrétním adaptačním prostředkům, s nimiž je 

možné v dramatické výchově pracovat. Hodnotícím kritériem zkoumané textové 

formy se tak v rámci její práce stává vztah dané dramatizace k oborové praxi. Velkým 

kladem Hrnečkové přístupu je skutečnost, že svůj nástin předmětu hodnotících 

kritérií zkoumané textové formy, předkládá jako jeden z mnoha možných. V rámci její 

práce se však zvolený přístup stává vysoce efektivním nástrojem analýzy vývojových 

rysů daného proudu dramatických textů. 



Z hlediska jazyka je Hrnečkové práce, s výjimkou několika málo překlepů, čistá. 

Jemným nešvarem autorky je pouze tendence k nadužívání výrazu „evidentní“ či 

„evidentně“, což je ovšem drobnost. 

Diplomová práce Anny Hrnečkové je z hlediska dramatické výchovy nejen cenným 

přehledem vývoje dramatizací větších epických celků daného období, ale promyšlený 

způsob zpracování ji činí komplexním materiálem, který prohlubuje uvažování 

v rámci metodiky tohoto oboru. 

Uvedený přínos práce je však paradoxně zároveň jejím problematickým aspektem, 

neboť Hrnečková své uvažování o tématu uzavírá výhradně do dramaticko-

výchovného rámce. Zkoumané jevy nahlíží pouze z hlediska tohoto oboru, neusiluje 

o to, stavět je do širších souvislostí vývoje divadla, dramatu či jejich teorie. Přitom 

zejména teoretický přesah zkoumaných jevů je dosud ne zcela probádanou oblastí. 

Autorka k těmto jevům přistupuje nepolemicky, ačkoli z textu je patrné, že si je 

četných terminologických nedostatečností oboru dramatická výchova vědoma. Práce 

Anny Hrnečkové je tak technicky precizně zpracovanou sondou do zkoumané 

problematiky. Její význam z hlediska oboru dramatická výchova je zřejmý, 

teatrologické zřetele zkoumaných jevů však nechává stranou. Z tohoto důvodu 

navrhuji hodnocení práce slovy „velmi dobře“. 
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