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Práce Markéty Nachlingerové je velmi zdařilá. Je také velmi záslužná, protože studuje 
problematiku divadla pro děti, které není v české teatrologii příliš  časté. Autorka se sice 
věnuje tvorbě pro děti jediného – a vynikajícího režiséra, Jana Borny, ale prostřednictvím 
charakteristiky jeho díla se jí podařilo formulovat některé důležité zásady, jimiž by se 
kvalitní divadlo pro děti mělo řídit obecně. 

Svou analýzu začíná formulací problému a pečlivým stanovením metody. Kladně 
hodnotím také to, že čtenáře v úvodu  stručně seznamuje i s českou literaturou a stavem 
bádání a odborné diskuse o divadle pro děti. Je dobře patrné, že se v problematice dobře 
orientuje. 

V další kapitole se Markéta Nachlingerová věnuje osobnosti Jana Borny a zasazuje 
tvorbu pro děti do kontextu jeho díla. Poté přistupuje k analýze vybraných inscenací, 
nejrozsáhlejší části práce. Rozbor sedmi inscenací je proveden pečlivě, poutavě a s 
ohledem na specifika problematiky divadla pro děti. Markéta Nachlingerová dokáže již při 
samotné analýze rozeznat významné okamžiky a „stylotvorné” prvky Bornových režií a 
připravuje si půdu pro pozdější zevšeobecňující závěry. Její analýzy se vyznačují přesným 
vyjadřováním (a dobrou terminologickou výbavou) a schopností vystihnout podstatu 
divadelní inscenace. Vždy se táže na vztah, který inscenace a její tvůrci zaujímají k 
dětskému diváku a jak definují jeho roli v celku díla. Autorka zároveň nesklouzává k 
pouhému pedagogickému hodnocení úspěšnosti inscenace, ale vždy se drží pohledu 
teatrologa. Ačkoli je Markéta Nachlingerová profesně spjata s Divadlem V Dlouhé, kde nyní 
Jan Borna působí, dokáže si většinou udržet kritický odstup, inscenace hodnotí 
nezaujatě, neuchyluje se k familiérnosti a obratně pracuje i s velmi bohatým pramenným 
materiálem. Tyto klady se zhodnocují zejména v poslední části práce zobecňující režijní 
postupy Jana Borny. Práce se nesporně stane i důležitým pramenem pro další badatele, 
kteří se budou věnovat divadlu pro děti, dílu Jana Borny či Divadlu V Dlouhé.

Jazykově i formálně je text rovněž na vysoké úrovni, a proto diplomové práci Markéty 
Nachlingerové navrhuji hodnocení stupněm „výborně.” 
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