
Téma je svým rozsahem i stupněm obtížnosti pro bakalářskou práci velmi vhodné; je rovněž aktuální, 
neboť zatímco Rok na vsi bratří Mrštíků je stejně jako jiné venkovské romány z konce 19. století pro 
dnešního čtenáře obtížně recipovatelný, jeho dvě existující moderní dramatizace se stávají základem 
stále nových, divácky vesměs velmi úspěšných inscenací. 

Práce Vladimíry Kučerové je po všech stránkách solidní; je vidět, že autorka se zvolenému tématu 
věnovala se zaujetím a snažila se pojmout je co nejvšestranněji. Vstupní charakteristika románové 
verze Roku na vsi je dobře zpracovanou kompilací, prokazující širokou znalost odborné literatury. Po 
medailonech obou autorů dramatizací následuje precizní soupis všech stávajících inscenací. 

Jádrem práce jsou dvě velké kapitoly. Ta první je věnována kritickému ohlasu jednotlivých inscenací. 
Jde sice spíše o popis obsahu jednotlivých recenzí než o hlubší analýzu, nicméně i tak se autorce 
podařilo shromáždit množství pramenného materiálu, využitelného pro další bádání. 

Stěžejní dvacetistránková kapitola se snaží odpovědět na to, proč dramatizace přes sto let starého 
románu, zobrazující zaniklý svět někdejšího venkova, docilují tak intenzivního diváckého ohlasu. 
Podle autorčina názoru je to dáno tím, že se opírají o obecně lidská témata, platná v jakékoli době. 
Na to, která to jsou a jakých podob nabývají v Krobotově dramatizaci, se autorka věnuje v této 
poslední kapitole. 

Je nesporné, že Vladimíra Kučerová odvedla velký kus poctivé práce. Způsob, jakým téma pojala, 
ovšem vyvolává několik otázek koncepčního rázu. Ta první se týká toho, proč si ze dvou existujících 
dramatizací vybrala právě tu Krobotovu; jistě k tomu měla relevantní důvod, ale ten, jejž uvádí na s. 
29 („Jeho text je původnější a neobsahuje tolik folklorních prvků“) je sporný. Navíc ve svém zaměření 
na Krobotovu dramatizaci není důsledná; týká se to vlastně jen poslední, analytické kapitoly, přehled 
dosavadních inscenací a jejich kritické recepce se věnuje oběma dramatizacím. V textu práce jsem 
rovněž nenašla zdůvodnění toho, proč autorka nepracuje s originální verzí Krobotovy dramatizace, 
nýbrž s textem, jenž se stal podkladem nejnovější inscenace Roku na vsi v Divadle na Fidlovačce. 
Předpokládám, že je to z důvodu nedostupnosti originální verze, ale v práci by měl být důvod uveden. 

Otázky vzbuzuje i poslední kapitola, věnovaná hlavním tématům Krobotovy dramatizace, konkrétně 
způsob jejího porovnávání s románovou předlohou. Autorka sice konstatuje shody a rozdíly v pojetí 
dílčích příběhů, ale nezabývá se už vahou jednotlivých témat v rámci celku díla. Tak např. téma lásky 
není u Mrštíků natolik dominantní jako v Krobotově dramatizaci, což je dáno jak žánrovou odlišností 
obou textů (v románové kronice z podstaty žánru nedominuje žádné téma), tak různou autorskou 
intencí. K rozmývání specifičnosti (a tím i potenciální odlišnosti) obou textů přispívá skutečnost, že 
autorka při představování jednotlivých postav a jejich příběhů střídavě cituje z Mrštíků i Krobota 
(např. na s. 33-34 při charakteristice Rybáře a jeho vztahu s Vrbčenou), přičemž tato skutečnost je 
zřejmá jen z poznámek pod čarou. 

Tyto výhrady však nezpochybňují skutečnost, že práce Vladimíry Kučerové je zpracována zodpovědně 
a že přináší řadu nových informací a zajímavých podnětů. Doporučuji ji proto k obhajobě.   

 

           


