
 

Posudek bakalářské práce 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“, Praha 2014, 69 stran, 4 přílohy 

 

Kulturní dějiny jsou významnou komponentou poznání dějin politických, 

hospodářských a třeba i sociálních. Zadaná práce, ač se zabývá dějinami divadelních spolků, 

nechce být prací z oboru teatrologie, nýbrž cílí primárně k dějinám sociálním a 

hospodářským. Není sporu o tom, že takové spojení není zcela obvyklé a tudíž snadné. Je 

ovšem velmi smysluplné, zejména u spolků, které vyjadřují kontinuitu společenského života 

po několik generací. Paralelní sledování dvou obdobných, regionálně relativně blízkých 

spolků má napovědět, do jaké míry jsou vývoje těchto spolků unikátní na straně jedné a 

napovědět obecnějším souvislostem na straně druhé. 

Práce se opírá o poměrně širokou paletu pramenů, ovšem nerovnoměrně 

zastoupených, pramenů rozličné výpovědní hodnoty. Klíčovým pramenem spolku ve Mšeně 

je pamětní kniha, kronika, tedy pramen interpretačně náročný. Autorka se jej snažila, velmi 

pilně a odpovědně, doplnit prameny dalšími, ať již obecní samosprávy či správy státní. 

Pracovala i se žurnalistikou. Písemnosti spolku v Mnichově Hradišti a zejména již existující 

zpracování jeho dějin komparativní výstavbu díla významně usnadňovaly.  

Členění práce koresponduje s charakterem pramenné základny, jež umožňovala vedle 

nástinu vzniku a chronologického vývoje spolků analyzovat stanovy, klíčovou oblast činnosti 

– tj. repertoár, sociální komposici členstva spolku, jeho hospodaření a majetek a také místo, 

kde se představení odehrávala. Pracné a výpovědné žánrové analýzy členěné do tří vžitých 

historických etap jsou velmi cenné. Vypovídají o probíhajících procesech změny v na 

maloměstě, o vkusu maloměsta, které se snažilo přiblížit Praze, nicméně akceptovalo i hry 

lokálně zakotvené. Problémem je však nejstarší období, kde je grafické znázornění velmi 

fragmentované, nepřehledné až nesrozumitelné. Škoda, že autorka nedbala výzvy vedoucího 

práce, aby ke grafu připojila i tabulku s konkrétními čísly. Z rozborů předváděných kusů jistě 

bylo možné vytěžit více, zejména z konkrétní tématiky jednotlivých děl. Takovýto rozbor 

však zjevně přesahuje formát bakalářské práce na historických oborech. 



Gros prováděných analýz spočívá v personálním zázemí spolků. Dávají srozumitelný 

obraz, jenž naznačuje, že divadlo tvořilo významnou komponentu místní sociální sítě střední a 

vyšší střední třídy města. Tyto pasáže jsou psány sice velmi „úsporně“ a bylo možné je 

interpretovat obšírněji, cíl zkoumání jimi ale byl naplněn. Autorka posbírala rozptýlené údaje 

o financích spolků a jejich majetku, čímž si můžeme zhruba udělat obraz o jejich sociálně 

podpůrné roli, která v jistých obdobích nebyla zcela zanedbatelná.  

K tezím shrnujícím výsledky výzkumu nemám připomínek, považuji je za relevantní. 

Vysoce hodnotím přílohy práce a její obrazové vybavení, jež dokládají množství práce do díla 

vložené. 

Závěrem konstatuji, že předložené dílo Petry Zabilanské splňuje kritéria na zpracování 

bakalářské práce kladená. Doporučuji je proto k úspěšné obhajobě. 

 

 

Hodnocení: velmi dobře 
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