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Posudek  školitele  na  diplomovou  práci Veroniky  Pacíkové  Divadlo  

Alfréd ve dvoře pod vedením o.s. Motus

Veronika  Pacíková  si  téma  své  diplomové  práce  vybrala  před  delší  

(dlouhou?)  dobou  jako  problematiku,  v  níž  byla  v  daném  čase  osobně 

zainteresována  a  k  níž  měla  ideově  zjevně  velmi  blízko.  Tento  blízký  (ba  osobní)  

přístup ke zdrojům a tématům se jí při psaní stal kladem i záporem – výborný přístup 

k  materiálům,  důvěrná  obeznámenost  s  fungováním,  ale  i  nedostatek  odstupu, 

změna pohledu na samotný objekt zkoumání i poznání neperspektivnosti původních 

představ  o vlastní  podobě práce – s  tím vším se musela diplomantka během psaní  

vyrovnávat.  A  dodejme,  že  práce  na  textu  byla  poměrně  dlouhá,  ne  vždy  zcela 

snadná  a  jako  školitel  musím přinejmenším na okraj  poznamenat,  že  od  prvotních 

náčrtů k výsledné podobě DP urazila autorka značný kus cesty.

Výsledkem  je  text,  v  němž  se  V.  Pacíková  pokouší  čtenářům  představit  

genezi,  podobu  a  fungování  jedné  z  mála  nových  českých  divadelních  scén,  které  

vznikly  (tj.  byly  nově  postaveny)  po  roce  1989.  Divadlo  Alfréd  ve  dvoře  je  navíc  

divadlem,  které  se  od  svého  založení  programově  věnuje  oblasti  netradičního 

divadla.  Pacíková  se  pokouší  ve  své  DP představit  tuto  divadelní  scénu v  kontextu 

české porevuoluční „nezávislé“ divadelní kultury a vymezit její pozici, včetně pokusů  

o teoretičtější  uchopení  fenoménu „alternativního“ divadla posledních dvou dekád 

(kapitoly 1. a 2.). Dále se věnuje vzniku Divadla Alfréd ve dvoře a jeho zakladatelské 

osobnosti  C.  Turbovi  (kapitola  3.)  a  následně  se  snaží  pojmenovat  její  další  osudy 

pod vedením o.s. Motus (kapitola 4.). V dalších kapitolách se skrze jednotlivé oblasti  

fungování  divadla  (a  to  jak  po stránce provozní,  tak  po stránce umělecké)  pokouší  

představit a analyzovat původní záměry tvůrců a provozovatelů a komparovat je
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 alespoň dílčím způsobem s konkrétními realizacemi projektů a inscenací (kapitoly 5. 

-  9.).  V kapitole 10.  pak autorka představuje nejvýraznější  divadelní  soubory,  které 

na  sledované  scéně  pravidelně(ji)  působily/působí  a  pokouší  se  naznačit  základní 

principy jejich inscenační tvorby.

Divadlo  Alfréd  ve  dvoře  bezesporu  patří  k  jednomu z  výrazných  fenoménů 

tuzemského alternativního divadla po roce 1989 – v tomto směru lze uvítat práci V.  

Pacíkové  jako  (zřejmě)  první  ucelený  pokus  o  postižení  jeho  vývoje,  především  v  

období pod vedením o.s. Motus.

Autorka  by  v  práci  mohla  v  některých  pasážích  zajisté  zpřesnit  citace  a  

doplnit  komentáře  k  některým přebíraným  tvrzením.  Nicméně po  dlouhé  společné 

práci mohu (snad) jako školitel závěrem konstatovat, že práce Veroniky Pacíkové ve  

své  finální  podobě  splňuje  všechna  kritéria  kladená  na  závěrečnou  práci  a  svým 

obsahem může být snad i  inspirativním pohledem na zpracované téma. Práci  proto 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: velmi dobře.

V Praze 18. srpna 2011

Mgr. Petr Christov, Ph.D.
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