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Diplomová práce se zaměřila na analýzu poměrně rozsáhlé dramatické 

tvorby třetího desetiletí 20. století. Ve snaze nalézt pevné mantinely pro kvantitativně 

velmi obtížně zvladatelný materiál se práce omezila na produkci pražského 

Národního divadla, přičemž klíčem k jejímu uchopení se stalo srovnání šesti her, 

které byly vybrány tak, aby tvořily tři protikladné dvojice, které pojí dobově 

populární literární téma, ale liší se diváckým ohlasem inscenace. Cílem práce je 

pokusit se určit důvody úspěchu nebo neúspěchu jednotlivých textů u dobového 

publika.  

Diplomová práce se díky takto vymezenému tématu stala pozoruhodnou 

dílčí sondou do české dramatické tvorby dvacátých let dvacátého století. Za silnou 

stránku práce považuji stanovenou odbornou metodu. Diplomantka si v úvodu 

pokládá výzkumnou otázku, při jejím zodpovídání postupuje zcela systematicky, 

jednotlivé oddíly strukturuje s jasnou a přehlednou logickou stavbou. Na dobré 

úrovni je rovněž práce s odbornou literaturou, která vedle souborných přehledových 

prací zahrnuje jak literárně historické a teatrologické studie, tak také memoáry; 

čerpání z archivních materiálů, recenzí a polemik otištěných v dobovém denním tisku 

je samozřejmostí a žádná kvalitní práce tohoto typu se bez nich neobejde. 

Úvodní kapitoly obsahují obecný nástin tendencí v českém dramatu ve 

dvacátých letech dvacátého století a vývoj na pražských divadelních scénách. 

Přestože tyto kapitoly považuji pro zasazení zkoumaných her do celkového dobového 

kontextu za podstatné, musím autorce vytknout přílišné zjednodušování, selektivnost 

a věcné nepřesnosti. Těžko lze například označit Šrámkovy vysoce expresivní Zvony 

za impresionistickou hru (s. 13), nebo opominout, že mezi nejvýraznější 

expresionistické texty patří hra Ze života hmyzu bratří Čapků, stejně tak v rozporu 

s autorčiným tvrzením pronikly do repertoáru Národního divadla další 

expresionistické grotesky Matěj Poctivý A. Dvořáka a L. Klímy a Komedie v kostce 

E. Konráda (s. 14). Divadelní situace ve dvacátých letech v Praze byla přirozeně 

daleko více komplexní, než uvádí autorka; počet divadel a jejich funkční a žánrová 

pestrost (včetně prolínání žánrů) výrazně přesahuje výčty a generalizace uvedené 



v diplomové práci. 

Východiskem zkoumání samotných her jsou dramatické texty, od nich 

autorka postupuje k relevantním inscenačním souvislostem. Kladně hodnotím výběr 

her pro jednotlivé komparační dvojice. Autorka měla jednodušší úlohu u her 

s legionářskou tématikou a sociální tématikou, u her s milostnou tematikou není 

hranice mezi diváckým úspěchem a neúspěchem tak evidentní. Je však zřejmé, že 

otázka vkusu tehdejšího průměrného návštěvníka Národního divadla je do jisté míry 

problémem estetickým a sociologickým. Autorka práce dochází po jednotlivých 

srovnáních, podle mého názoru, ke správnému závěru, že pro úspěch či neúspěch hry 

bylo podstatné funkční hledisko: zda uvedená hra naplnila svůj žánr, a tedy zda 

naplnila očekávání publika. Při analýze důvodů, proč hra svůj žánr a s tím spojené 

očekávání diváka naplnit nedokázala, se autorka práce přiklání nejčastěji k faktorům 

textovým (tematickému odklonu od toho, co je pro daný žánr typické, nebo řemeslně 

nedobře vystavěnému dramatickému textu), méně k faktorům mimotextovým (slabší 

úrovni složek inscenace). 

Úvodní seznam českých her sestavený podle počtu repríz a závěrečný 

celkový přehled repertoáru Národního divadla ve dvacátých letech vhodně doplňují 

práci a ilustrují, že materiál, ze kterého autorka vybírala hry pro srovnání, byl 

rozsáhlý a umožňoval vytvoření dalších komparačních dvojic (například s historickou 

tématikou). Zde pouze upozorňuji na věcný omyl v závěrečném seznamu: mezi 

českými hrami je nesprávně uvedena Morálka paní Dulské dramatičky Gabriely 

Zapolské (ve skutečnosti šlo o překlad dramatu z polštiny Moralność pani Dulskiej). 

Za nedostatek diplomové práce považuji způsob citování z dobových 

recenzí. Jelikož autorka při psaní nepoužívá standardní uvozovky nebo kurzivu, nelze 

bezpečně určit, zda recenzentův text cituje, anebo ho pouze parafrázuje. Tato 

skutečnost je ke škodě odborného textu. 

Zkoumané hry by bylo jistě možné zasadit do širšího kontextu. Zabývat se 

otázkami jejich geneze a další recepce (tj. které z nich fungovaly jako součást 

repertoáru českých, popřípadě zahraničních divadel a jak se proměňovala jejich 

recepce). Je však zřejmé, že tento úkol by šel nad rámec výzkumného cíle, který si 

diplomatka stanovila. Lze ji ocenit právě za to, že se nenechala rozptýlit šíří aspektů, 

s nimiž se při zpracování tématu musela setkat, a s metodickou přísností se 

soustředila na analýzu, která umožnila zodpovězení otázek vytyčených v úvodu 

práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji známku: výborně. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …..........................                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


