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Jde o kulturně historickou práci vycházející z autorčina vztahu k domovskému regionu; práce 
takovéhoto druhu považuji za vítané, a to zejména na fakultě připravující budoucí učitele. Navíc jde 
v tomto případě o mapování kulturní oblasti, o jejímž reálném fungování toho dosud víme jen málo; 
každý, byť i dílčí příspěvek k jejímu poznání je proto cenný.
Charakter zpracovávaných pramenů vedl k přirozenému rozdělení práce na dvě zhruba stejně 
rozsáhlé části.Ta první vznikla na základě standardních, zejména tištěných pramenů a existující 
(byť nečetné) sekundární literatury. Autorka na tomto základě vystavěla vcelku solidní přehled 
dějin jednoho venkovského ochotnického divadelního souboru, přičemž zjištěné skutečnosti 
srovnává s obecnými vývojovými tendencemi ochotnického divadelnictví 20. století, jak jsou 
pojednány v odborné literatuře. Tato část práce trpí podle mého názoru jistou povrchností; chápu, že 
pramenů a literatury měla autorka k dispozici málo, nicméně nic nebránilo tomu, aby analýza 
repertoáru makovských ochotníků byla hlubší, více poučená dějinami české dramatické tvorby. Při 
charakteristikách uváděných her se autorka nezřídka spokojuje s klišé typu „otřesný obraz 
morálního rozkladu slovácké vesnice a mezilidských vztahů ve hře Maryša“ (s. 24).
Za jádro přínosu práce považuji část druhou, zpracovanou metodou orální historie; tato, v 
současnosti leckdy až módní metoda historického výzkumu jistě není samospasitelná, ale v 
případech, jak je tento, je bezesporu na místě a přináší výsledky.Kvalitnější je v tomto případě i 
autorčina interpretace získaných poznatků, i když i v tomto případě by jistě bylo možno jít hlouběji. 
Nelze však zapomínat, že jde o práci bakalářskou.
Práci vnímám jako cenný, solidně zpracovaný příspěvek k poznání důležité kulturní oblasti 20. 
století. Plně ji doporučuji k obhajobě.
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