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Posudek na diplomovou práci Bc. Terezy Pruchové, vývoj divadelnictví v Příbrami. Od 

ochotnických snah k profesionální scéně, Zalužany 2013, 221s.

Diplomová práce Bc. Terezy Pruchové kontinuálně navazuje na její bakalářský atestační text 

úspěšně obhájený na katedře PVH a AS FF UK. Zkoumané téma dále prohloubila a rozvedla, 

a to nejen ve sféře kulturních a institucionálních dějin, ale také v oblasti moderní diplomatiky 

a nauky o pramenech. Cílem se stalo poznání procesu přechodu od amatérského divadla ke 

stálému profesionálnímu souboru ve městě Příbrami. Vstupní část práce standardně vymezuje 

studovanou problematiku, osvětluje její význam jako kulturního fenoménu v dějinách města a 

regionu, přibližuje použité metody a nastiňuje strukturu díla i obsah jednotlivých kapitol. 

Z pojednání o pramenech a literatuře lze ocenit zevrubný rozbor použitých archiválií z fondů 

uložených ve Státním oblastním archivu – Státním okresním archivu Příbram a představení 

kronik ochotnických spolků. Stranou pozornosti však nezůstal ani dobový periodický tisk a 

základní normy, které upravovaly spolkovou činnost. Použitá literatura je podána ve vcelku 

vyvážené podobě a reprezentativním vzorku. Přál bych si pouze větší kritičnost u některých 

titulů.

Následuje vymezení badatelského pole v geografické rovině, a to představením 

Příbrami a jejího okolí s průhledem do historie města, s upozorněním na profesní strukturu 

zdejších obyvatel, náčrtem vývoje příbramského školství, demografických údajů a správního 

vývoje Příbrami. Dále přichází zrod a vývoj ochotnického divadla, nejprve v rámcových 

konturách českých zemí a poté již přímo v příbramském regionu. Zejména ve městě Příbrami 

se divadelnictví opíralo o hlubší tradice. Již před přijetím spolkového zákona zde působily 

soubory, které pořádaly divadelní představení a rok 1867 jim pak umožnil legální 

institucionalizaci. Ocenit je třeba, že místní amatérští nadšenci se své činnosti nevzdali ani 

přes překážky úřadů a nepochopení části obyvatel města.

V koncízní zkratce jsou podány „biogramy“ ochotnických spolků působících na území 

dnešní Příbrami. Konkrétně se jedná o Měšťanskou besedu Příbram, Spolek vzájemně se 

podporujících ochotníků Vlastimil, Spolek vzájemně se podporujících ochotníků Miláček na 

Drmlově Poli, Jednotu vzájemně se podporujících ochotníků v Podlesí, Čtenářsko – zábavní 

besedu Slovan na Březových Horách a na Čtenářsko – zábavní a podpůrný spolek „Kosové“ 

na Březových Horách. Kapitolu zakončuje odpovídající vyústění, v němž kol. T. Pruchová 

předestřela funkce ochotnických spolků v oblasti divadelní činnosti, ale také při pořádání 

plesů, tanečních zábav, slavností, výletů aj., dále ve sféře osvěty, zejména při půjčování knih 
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a divadelních her ze spolkových knihovniček, při důležité finanční pomoci členům či při 

podpoře provozu sirotčinců, starobinců, nemocnic a škol.

Pro transformaci ochotnické formy divadelnictví do podoby profesionální byl důležitý 

Spolek pro zbudování městského divadla v Příbrami, jemuž diplomantka věnovala náležitou 

pozornost. Poté sledovala jednání a přípravy na stavbu Městského divadla v Příbrami a podala 

životopisné medailonky významných osobností tohoto spolku, který za dobu svého působení 

sehrál více než 250 představení,  z toho cca 100 premiér. Přispěl ke kultivaci ideje stálého 

profesionálního souboru ve městě a podařilo se mu stavbu kulturního domu skutečně zahájit. 

Po rámcovém nástinu o počátcích a rozvoji profesionálního divadla na českém území přichází 

v práci již přímo text o ustavení a formování Městského divadla Příbram, jež započalo své 

aktivity dne 15. srpna 1959. Čtenáře zaujme uvedení repertoáru divadla, připomenutí autorů 

divadelních her, jež zde byly uvedeny, i zdařilých premiér, podoba internetových stránek atp. 

Zajímavým dovětkem této kapitoly jsou stručné životopisy osobností hereckého souboru, 

které v příbramském divadle zakotvily či jím po delší dobu procházely. Samostatně se pak 

kol. Pruchová zabývala budovou, v níž divadlo sídlí, a chápe ji jako kontinuální 

architektonický prvek městské zástavby.

Poslední segment textu tvoří sonda do spolkových písemností zpracovaná na základě 

archivních materiálů divadelních spolků uchovávaných ve Státním okresním archivu 

v Příbrami. Vnitřně je strukturovaná na úřední knihy, akta, na písemnosti účetní povahy, 

plány, dále na dokumenty a materiály nediplomatického charakteru. Vzhledem ke svému 

zaměření jde o zajímavý pokus uchopit spolkové písemnosti metodami novověké diplomatiky 

a nauky o pramenech. Závěr je adekvátním shrnutím zjištěných poznatků se snahou upozornit 

na důležitější informace a sekvence z vývoje divadelnictví ve městě Příbrami. Dílo je 

vybaveno vhodně sestaveným seznamem pramenů a literatury, soupisem zkratek, 

poznámkovým aparátem a velmi bohatými přílohami, které vyznění textu ilustrují a doplňují.

Celkově diplomová práce Bc. Terezy Pruchové vychází z primárních archivních 

zdrojů a ze zvládnuté literatury k dané problematice, jež podrobila patřičné historické kritice a 

interpretaci. Je přínosem k vývoji divadelnictví jako významného prvku kultury v regionálním 

centru Příbramska a rozšiřuje dosavadní znalosti ve sféře spolkových aktivit a spolkových 

písemností, proto ji lze plně doporučit k obhajobě.

V Praze, dne 25. srpna 2013

                                                                                          Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.


