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Práce je pokusem o doložení obecně konstatovatelného faktu  - společenské 

emancipace českého loutkářství – na konkrétním  historickém materiálu. Tezi 

bychom ovšem mohli rozšířit na celou Evropu. Pro veškeré evropské loutkářství 

totiž ve zdrcující většině případů (tedy až na výjimky) platí, že během XIX. 

století  přestalo být co do věkové adresy konzumentů univerzálním uměním a 

stalo se součástí funkční oblasti umění pro děti. Oblast sama ovšem vznikala v 

Evropě teprve  od poloviny století u nás pak ještě později (B. Němcová ani K. J. 

Erben nepsali své pohádky pro děti). Konečně podobný  osud jako loutkové 

divadlo (které je především druhem divadla) potkal v Evropě i celý jeden 

umělecký žánr, totiž pohádku. Na těchto, z hlediska celého historického vývoje 

excesech, nezměnila v podstatě nic ani celá první polovina XX. století, 

České loutkové divadlo se až do 60. let XX. století hrálo ve zdrcující 

většině produkce výhradně pro děti (naopak v první polovině XIX. stol. se hrálo 

pro dospělé). Byly tu ovšem  výjimky jako Divadlo S+H, které si po celé XX. 

století udržovalo „dvojí dramaturgii“ – dopolední dětskou a večerní pro dospělé 

-  dále tzv. černá divadla, příznačná ovšem, aniž bych to chtěl apriorně 

umělecky podceňovat, pro kabaretně – varietní produkce, z valné části 

orientované na zahraniční turisty a na export. Zaznamenat můžeme i občasné 

jedinečné pokusy o proražení stávajícího úzu jakým bylo např. Vedené divadlo 

Karla Makonje v 60. letech nebo některé inscenace v počátcích divadla 

SEMAFOR, inscenace vytvořené mimo tvorbu dvojice S+Š.

Zaměření výhradně na děti měla většina českých statutárních divadel 

přímo ve svých oficiálních statutech, výhradně pro děti hrály i různé agenturní 

skupiny a totéž lze právem tvrdit i o široké obci amatérské. První změny nastaly 



až koncem let 60., přičemž ještě dlouho trval tuhý spor mezi zastánci  „dvojí 

dramaturgie“, tedy tvorby specifických inscenací pro děti a jiných, specifických 

pro dospělé (Miloš Kirschner) a zastánci tvorby inscenací s univerzální 

věkovou adresou. Neschopnost historické komparace v celé sféře umění – naše 

poválečná estetika rezignovala na to, co J. Mukařovský nazýval  srovnávací 

teorie umění a čemu my dnes říkáme obecná teorie umění – vedla k tomu, že až 

velice pozdě, vlastně až v 80. létech se konečně česká loutkářská obec dobrala 

konsenzu v tom smyslu, že obě cesty jsou stejně legitimní, a že věkově 

univerzální inscenace nejsou podezřelým a zavrženíhodným „střílením po 

dospělých přes hlavy dětí“ (přední historik českého loutkového divadla Prof. 

Miroslav Česal).

Diplomantka na sebe vzala úkol ukázat, jak se na tomto vývoji podílelo 

ve vrcholném období své historie královéhradecké divadlo DRAK. V úvodu, 

kde pojednává o vývoji tohoto divadla v prvním desetiletí jeho existence, by 

možná mohlo být více prostoru věnováno obecné společenské situaci českého 

loutkářství, ale jinak jde o deskripci velice instruktivní, ve které nic podstatného 

nechybí. Další kapitola  právem a bez přehánění zdůrazňuje klíčový význam 

příchodu Josefa Krofty do hradeckého souboru.

•  Výrazným historickým přínosem  obecným dějinám českého divadla je 

kapitola čtvrtá. Analyzuje a hodnotí umělecký, společenský a v důsledcích i 

politický dopad slavné pražské drakovské stagiony  v pochartovních 

měsících roku 1977.  Tento přínos je  objektivně doložitelný srovnáme-li 

text kapitoly s diplomní prací Věry Barochové Série pohostinských  

vystoupení královéhradeckého loutkového divadla DRAK v Praze v roce  

1977, obhájenou na této katedře v roce 1992. Tam není společensko-

emancipační, natož pak politická úloha této zcela ojedinělé kulturní události 

prakticky vůbec postižena. S žádným dalším historickým zhodnocením jsem 

se nesetkal.



• Následující kapitoly zdařile pokračují v nastolené cestě, ať už líčí 

zahraniční zájezdy divadla nebo politické aspekty jeho tvorby v  

souřadnicích  totalitního režimu.

• Nemá smysl abych se zde dlouze šířil o  textech, analyzujích Kroftovu 

tvůrčí metodu, rekonstruujících klíčové inscenace a postihujících osobní 

Kroftův styl i kolektivní umělecký styl celého souboru. Jistě, vždycky by se 

dalo ještě něco dodat, ale  celkově jde o postižení názorné, výstižné a 

dostatečně doložené. V této souvislosti velice oceňuji práci s prameny a 

především získání dalších nepřecenitelných  pramenů – dokumentů typu 

„oral history“ – totiž rozhovorů se zasvěcenými pamětníky. Rozhovory jsou 

vedeny s odstupem a v jejich interpretaci autorka nepodléhá subjektivním 

názorům a hodnocením tázaných.

• Neméně důležité je pak vylíčení teamového tvůrčího prostředí DRAKu, 

stálé vědomí skutečnosti, že za fenomenálními úspěchy nestála pouze vůdčí 

osobnost uměleckého šéfa, ale v nemenší míře  i ředitel a později za 

„normalizace“ pouhý „dramaturg“, dodnes historií našeho loutkového 

divadla dostatečně nedoceněný DRAKu Jan Dvořák; samozřejmě i celá řada 

dalších umělců, z nichž mnozí jsou konkrétně uváděni.

• S ohledem na zadání a předsevzatý odborný cíl považuji práci Sandry 

Kotisové považuji za  úspěšnou  a v kontextu mně známých diplomových 

prací za vysoce nadprůměrnou. Proto navrhuji ohodnocení známkou 

výborně.
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