
Oponentský posudek na bakalářskou práci Petry Zabilanské „Amatérské divadlo ve 

veřejném prostoru českého maloměsta druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. 

Formování, činnost a sociální zázemí divadelních spolků ve Mšeně a Mnichově Hradišti 

v komparativní perspektivě“

Zamýšlené cíle předkládané bakalářské práce, jak je deklaruje její název (byť bych 

vzhledem k časovému záběru dal přednost standardnímu pojmu „ochotnické divadlo“ před 

„amatérským“), jsou příslibem vícevrstevné sondy do sociálního života dvou českých měst 

s důrazem na činnost ochotnických divadelních spolků. Takové pojetí upřesněné v cílech 

práce definovaných na s. 13 (sociální a kulturní role ochotnických spolků ve veřejném 

prostoru; „do jaké míry odráží obecný diskurs doby“) je značně ambiciózní, po stránce 

metodologické i heuristické značně obtížné, v bakalářské práci možná těžko naplnitelné. 

Vlastní text také nepředstavuje naplnění obsahu sofistikovaného názvu práce. Z poznámky, že 

„práce je základní sondou do problematiky“ je patrné, že při relativně malé výpovědní 

hodnotě torzovitých pramenů si autorka zřejmě byla vědoma složitosti tématu. Získané 

poznatky z pramenů jí umožnily vytvořit věcné skupiny popisně mapující činnost 

ochotnických spolků. „Komparativní perspektiva“ byla zúžena jen na paralelní obraz činnosti 

ochotnického spolu v Mšeně a Mnichovu Hradišti, náznak komparace se objeví až v závěru

práce.

Ocenit je třeba odvedenou práci heuristickou. Spočívala především ve vyhledávání 

relevantních pramenných materiálů a v literatuře obecnějšího rázu (k vlastnímu tématu 

literatura v podstatě absentuje), možná, že je na škodu, že přehlédla akademické Dějiny 

divadla (II.-IV. díl), v nichž jsou obsaženy i kapitoly věnující se ochotnickému divadlu, byť 

pomíjející pojednávané lokality. Obsahují však rozsáhlou a reprezentativní bibliografii, v níž 

by bylo možno najít další inspirativní podněty. Časově náročná práce, např. se sčítacími 

operáty (pro určení povolání ochotnických herců) či matrikami, ale nebyla v textu práce 

zúročena a zůstala utopena v tabulkových přílohách.

Struktura práce je koncipována zřejmě vzhledem k pramenným možnostem a takovým 

způsobem, aby byla možná komparace činnosti obou ochotnických spolků. Každému je 

věnována jedna kapitola, přičemž obě jsou stejně strukturovány způsobem poněkud 

mechanickým (vývoj ochotnického divadla; stanovy; divadelní hry; herci a funkcionáři 

spolku; finance; budovy). Vycházeje s názvu práce očekával bych analytický rozbor funkcí 

ochotnického divadla ve veřejném prostoru vybraných měst, nikoli pouze zmínky např. o 

výchovném či vzdělávacím poslání. To by ovšem tento veřejný prostor musel být definován. 

V práci se Mšeno a Mnichovo Hradiště slévá do jednoho typu „českého maloměsta“, ale to, 

dle mého názoru správné není. Tento typ představuje totiž jen Mšeno, a to ještě ne v čisté 



podobě. Na rozdíl od „ospalých“ maloměst Mšeno od přelomu století bývalo cílem hostů „na 

léto“ a dalo by se předpokládat, že se jejich přítomnost ve veřejném prostoru projeví přímo či 

nepřímo. Mnichovo Hradiště sice bylo obyvatelstvem jen asi dvakrát větší, ale představovalo 

již regionální centrum (nejen vzhledem k zámku a správě velkostatku, ale pro přítomnost 

hejtmanství, okresního soudu, většího počtu škol, peněžních ústavů – tedy i většího počtu 

příslušníků intelektuálních vrstev, což při sondě do kulturního života obce není bez významu). 

Tato skutečnost nebyla vzata v úvahu. Zvolená struktura práce přímo vyvolává dojem, že 

následovat by měla kapitola třetí představující onu „komparativní perspektivu“. Té však není 

a do jisté míry ji supluje jen závěr práce.

Výklad v jednotlivých podkapitolách (tematických celcích) je podřízen časové ose, 

fakta se spíše jen konstatují, aniž by z nich byly vyvozovány závěry. Např. v podkapitole o 

divadelních hrách se v podstatě jen konstatují jejich autoři a graficky znázorňuje zastoupení 

jednotlivých žánrů ve čtyřech časových pásmech, do roku 1914, 1. světová válka, 

meziválečný čas, období protektorátu, přičemž uvedené spektrum žánrů je dost problematické 

(pravděpodobně převzato z plakátů). V podkapitole o ochotnických hercích snad bylo možno 

rozpracovat sociální profil sboru ve vztahu k sociální struktuře obce. Ta může mít svá 

specifika, např. ve vymezení místní honorace, odkaz na obecný model sociální struktury 

českých zemí (s. 32-33) nemá v daných souvislostech univerzální platnost. Jistě pracně 

získané informace o povolání jednotlivých herců zůstávají v rovině konstatování, závěr, že 

vždy pocházeli „z velkých rodin“ je terminologicky nešťastný. V podkapitole o financích (s. 

35n.) je dobře, že je v ní rámcově naznačena kupní síla peněz v pol. 18. stol., ale tento údaj 

působí nahodile, neboť v dalších obdobích již uváděn není. Nástin vývoje měny od měny 

konvenční k rakouské je z hlediska sledovaného tématu nefunkční. Nedostatek pramenů činí 

z tohoto pojednání jen snůšku údajů. Některé z nich jsou zpochybnitelné (s. 46, výtěžek 

čtyřicet tisíc, při nejdražším vstupném 5 Kč nereálný). Kapitola o budovách je ve stejném 

popisném duchu jako většina textu práce.

Ocenit je třeba práci složenou do příloh – do seznamů uváděných her a soupisu herců 

(v případě SDO Mácha podle možností s údaji o narození, úmrtí, letech jejich činnosti a 

povolání, u SDO Tyl jen s povoláním chybně vydávaným za sociální status). Po stránce 

formální je práce vypracovaná pečlivě, má velmi dobrou jazykovou úroveň. Přes výhrady 

výše uvedené ji doporučuji k obhajobě.

Návrh hodnocení:

V Praze, dne 29. 08. 2014 prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.




