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Bakalářská práce Venduly Sedláčkové představuje dnes velmi ceněný pokus zachytit a 

v mezích možností popsat a dobově interpretovat oblast zájmové kulturní činnosti  

v konkrétní lokalitě – v tomto případě činnost ochotnického  divadelního sdružení v průřezu 

několika desetiletí. Právě takové konkrétní sondy představují v oblasti bádání o kultuře  

široce využitelný zdroj: dokreslují kulturní preference v konkrétní části  regionu, přes výběr 

repertoáru (a ohlas na něj) konkretizují výchovné či kulturně politické formování popř. tlak 

na  danou societu, svou stopu zanechávají pro dějiny mentalit i  pro tzv. mikrohistorii, 

zajímající se o privátní postoje a prožívání člověka v určité době při určité činnosti  atd., 

atd. Nezanedbatelný je význam takového bádání pro oživování kultury ve sledovaném 

regionu, pro pěstování paměti místa – a v tomto ohledu by měl učitel působící mimo větší 

centra hrát zvláště výraznou roli. Nevýhodou takové mikroskopické práce je zhusta 

nedostatek pramenů a fixovaných zdrojů – současná historiografie ho doplňuje prací 

s pamětníky. Stejně byla nucena postupovat i Vendula Sedláčková a řídké písemné prameny 

i sekundární literaturu zdařile doplnila právě  metodou oral history.  

       Práce se tedy dělí do dvou základních částí – teoretické a praktické. První tvoří jakýsi 

obecný průřez vývojem českého amatérského divadelnictví a ozřejmuje metodologii a limity 

oral history. Druhou část práce představuje řízený rozhovor s pamětníky a jeho analýza. 

Interpretace zde získaných detailních  poznatků, konfrontovaná s generalizujícím pohledem 

sekundárních zdrojů pak umožňuje vystihnout specifika sledované činnosti  ve sledovaném 

místě.  

          Považuji za důležité podotknout, že metoda řízeného rozhovoru, přepis získaných 

náhravek a  jejich následná kritická analýza jsou techniky nesmírně pracné a náročné nejen 

na čas,  sociální empatii, ale i na kritické uvažování v historických kontextech. Ač se 

bakalářská práce Venduly Sedláčkové se této náročné práce  zhostila poměrně zdařile, 

rezervy dosud vidím v interpretačním nadhledu při práci se sekundárními zdroji se vztahem 

k divadlu, popř. v analýze a hodnocení konkrétních titulů v repertoáru divadla. To však nic 

neubírá na skutečnosti,  že zde vznikla práce užitečná a potřebná. Ráda ji doporučuji 

k obhajobě. 
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