
Posudek bakalářské práce Anny Kleinové 

Loutka a její proměny v české lidové kultuře 

123s textu, poznámkový aparát, bibliografie, seznam respondentů obrazová a textová 

příloha 

 

Nezvykle obsáhlá bakalářská práce Anny Kleinové se pohybuje na pomezí teatrologie, 

kulturní historie a literární historie, ale téma loutkového divadla a loutky samotné je  

tradičně studováno i v etnologii a folkloristice.  

Práce je natolik obsáhlá, že posudek  z praktických důvodů zůstává na obecné úrovni, 

jinak by jeho rozsah překročil obvyklou míru.  

Autorka se snaží o maximálně široký kontext jak v diachronním, tak synchronním pojetí a 

přestože většina práce představuje reflexi literárních pramenů a je tedy nutně kompilativní, 

závěr je opřen o vlastní zúčastněné pozorování a terénní výzkum.  

Už z prvních odstavců je jasné, že loutkové divadlo je autorce velmi blízké, a že je 

zpracovává s velkým zájmem a nasazením. Zároveň je ovšem patrné, že toto je první větší 

odborná práce, při které je třeba ujasnit si základní souvislosti a vývojové linie. Je to velmi 

důkladná a systematická příprava pro budoucí zpracování, která u tak zaujaté autorky 

nepochybně přijdou. To vysvětluje, proč se práce rozrostla do tak neobvyklé šíře.   

Struktura práce, vlastně kopíruje autorčin postup hledání, kompletace a kritiky pramenů, 

který se doplňuje a prolíná s vlastním pozorováním a výzkumem.  

Obecné partie i výzkum rozdělují pozornost mezi samotnou loutku, analyzovanou v širším 

pojetí humanitních oborů i z technologického hlediska, a loutkové divadlo v historických 

teatrologických, literárněvědných, folkloristických i antropologických kontextech.  

Záběr, jak už bylo naznačeno, je opravdu nezvykle široký, téměř maximalistický, což 

s sebou může přinášet i nebezpečí zkratkovitého eklektického přístupu nebo nadřazení 

„funkce loutka“ v obecném pohledu na figurální plastiku (např. s. 35-36).  

Vlastní výzkum autorky považuji ze velmi přínosný a zajímavý, i když v něm dominuje spíše 

teatrologické než etnologické hledisko. Možná se autorka mohla zmínit o televizních 

loutkových postavičkách, ale tím by text opět narostl.  

Stylistická úroveň je velmi dobrá, jazyk je kultivovaný, bez překlepů a chyb a velmi 

příjemně se čte.  

Domnívám se, že Anna Kleinová předložila práci, která bohatě naplňuje požadavky  na 

bakalářskou práci kladené a doporučuji ji k obhajobě s předběžným hodnocením výborně až 

velmi dobře. 
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