
Školitelský posudek bakalářské práce Evy Orcígrové 
Divadelní kritiky Ferdinanda Břetislava Mikovce

      Tématem bakalářské práce Evv Orcígrové jsou – jak z titulu  plyne -  divadelní kritiky F. 
B. Mikovce, věnované českému divadlu. 
      Při svém výzkumu autorka vychází zejména z nedávno vydaného obsáhlého souboru 
Mikovcových textů o divadle Pražská Thalie kolem 1850 (IDU, Praha 2010, ed. Jitka 
Ludvová, Helena Pinkerová), vybaveného bohatým poznámkovým aparátem i fundovaným 
rozborem  Mikovcovy pozice v pražské české i německé kultuře, postrádajícího však 
podrobnější souvislou studii o vlastní Mikovcově divadelně kritické činnosti. Právě  toto téma 
se diplomantka ve své práci snaží zevrubně a systematicky pojednat a soustředí se při tom na 
Mikovcovy kritiky českých představení a šířeji i na další stati, věnované českému divadlu 
(historiografické texty a nekrology).

      Na základě studia Mikovcových textů autorka  důvodně rozdělila kritikovu tvorbu do 
dvou období,  jejichž mezníkem je založení časopisu Lumír, v němž Mikovcova kritická 
činnost dospěla k nejsystematičtější a nejucelenější podobě. Postupně pak sleduje a popisuje 
vývoj Mikovcovy češtiny i stylu jeho recenzí, stejně jeho náhledy na dramaturgii, herectví a 
výpravu a stranou nenechává ani Mikovcovy komentáře k poměrům, v nichž pracuje české 
divadlo. 
      Touto cestou vytváří autorka solidní základnu pro formulování svých závěrů  nejen o 
Mikovcově zásadním významu pro formování českého divadla i české divadelní kritiky, ale 
též o stavu a úrovni českých představení dané doby. Diplomantka též usiluje o argumentované 
pojmenování Mikovcova autorského a kritického typu a o jeho zařazení do  dobových a 
vývojových souvislostí (konstatuje stylovou, žánrovou i názorovou blízkost s kritikami K. H. 
Borovského). 
      Jakkoli konkluze Evy Orcígrové nemusejí působit převratně – o Mikovcově významu i 
zaměření přinejmenším odborná veřejnost poměrně dlouho tušila –,  jsou cenné právě tím, že  
důsledně vycházejí ze systematického a souborného studia primárních Mikovcových textů.

      Text Evy Orcígrové se opírá  o studium a vyhodnocování pramenů, má smysluplnou  
kompozici a stylistickou úroveň a diplomantka prokázala i schopnost samostatné formulace 
závěrů. 

      Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.
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