
Posudek oponenta diplomové práce Bc. Alice Bílé  

Současné německé drama pro děti  

Diplomová práce Alice Bílé se věnuje oblasti divadla, kterou v českém kontextu 

tradičně označujeme pojmem divadlo pro děti a mládež a která stojí - navzdory 

výrazné a soustavné umělecké činnosti tuzemských tvůrců a bez ohledu na 

popularitu jejich díla u cílové skupiny - na okraji zájmu české teatrologie. Obor 

divadla pro děti a mládež dlouhodobě trpí nedostatkem odborné reflexe. Základní 

hodnota diplomové práce tak spočívá už v jejím zacílení.  

S absencí divadelní kritiky a teorie, jakož i komplexního zmapování dějin předmětné 

oblasti, úzce souvisí i nedostatek vědomí o situaci oboru za hranicemi ČR a o 

zařazení domácí tvorby do minimálně evropského kontextu. Alice Bílá se ve své práci 

pokouší tento deficit snížit, a sice zmapováním a výkladem základních vývojových 

tendencí dramatické literatury (to primárně, sekundárně pak i divadla) pro děti a 

mladé publikum v německém kulturně společenském prostředí. Tedy bezprostředně 

za našimi hranicemi, u největšího z našich sousedů. A lze hned z kraje konstatovat, 

že jde o pokus v mnoha ohledech zdařilý. 

Autorka vcelku přehledně (i když ne vždy právě čtivě) představuje historický vývoj 

německé dramatické literatury a specializovaného divadla pro děti a mládež se 

zvláštním zřetelem na odlišný vývoj ve východní a v západní části Německa po roce 

1945. Hlavní předmětem zájmu autorky jsou pak zejména významné vývojové 

tendence německé dramatiky na počátku milénia a zejména v poslední dekádě.  

Kromě toho zmiňuje základní systémové a umělecké rozdíly mezi metodami a 

tvůrčími postupy německého a českého divadla pro děti. 

Úhelnou součástí diplomové práce je ucelený přehled základních přístupů k 

dramatické tvorbě pro děti a mladé publikum, spočívajících jednak v prioritách žánrů 

a témat, jednak v práci s dramatickou formou, ale nejen to. Zvláštní pozornost je 

věnována systémové otázce uplatnění tradiční dramatiky, která není od počáteční 

fáze tvorby pevně spojena s konkrétním inscenačním záměrem, resp. která nespadá 

do oblasti, v českém kulturním prostředí chápané jako autorské divadlo. Autorka 

nepřímo konstatuje pokles procenta zastoupení textů z oblasti interpretačního 

divadla v současném německém repertoáru s cílovou skupinou dětí a mládeže.  



Pro české čtenáře je přínosný rovněž vhled do německé praxe v oblasti organizace a 

provozu divadel pro děti a mládež, potažmo do dlouhodobé kulturní politiky ve vztahu 

k tomuto oboru. Tento vhled diplomová práce nabízí – přirozeně rozprostřen napříč 

jednotlivými kapitolami. Autorka nepomíjí ani aspekt systematické spolupráce mezi 

oblastí kultury a oblastí školství a mimořádný prostor věnuje fenoménu divadelních 

pedagogů, zaměstnávaných přímo divadly, a jejich rozsáhlé činnosti, zaměřené na 

aktivizaci a prohloubení zájmu publika. Stranou zájmu autorky nezůstala ani role 

německých nakladatelství, vydávajících dramatickou literaturu pro děti a mládež, 

činnost německého národního střediska ASSITEJ, význam soutěží dramatické 

literatury a v té souvislosti především význam a vliv vybraných divadelních festivalů.   

V neposlední řadě práce přináší i užitečné referenční překlady vybraných pasáží 

dramatických textů. Z nich si lze vytvořit detailnější představu o stylu tvorby v 

německém divadle pro mladé publikum.  

Přes řadu nesporných pozitiv lze práci vytknout i několik nedostatků. Obsahuje 

některé teze, které autorka dále nerozvíjí ani nedokládá – jedním příkladem za 

všechny může být prohlášení o didaktických tendencích, které v českém divadle 

dominují dodnes. To bez konkrétních příkladů těžko obstojí, nemluvě o tom, že je 

poněkud zjednodušující. Vedle pokleslé (zejména komerční a amatérské produkce) 

se může česká divadelní tvorba vykázat i inscenacemi mimořádně kvalitními. 

V kontextu diplomové práce a jejího tématu by šlo jistě o podružný detail, kdyby 

podobných nedoložených dedukcí v rovině dovětků či drobných komentářů nebylo 

víc. Nicméně kvalitní vědecký přístup zůstává, naštěstí, v dokonalé převaze.  

Práce konstatuje rozpor mezi dramatickou tvorbou tvořenou přímo pro konkrétní 

divadelní inscenaci a tvorbou „do šuplíku“. Ale dále se konstatovanému rozporu 

nevěnuje, nesnaží se pojmenovat jeho příčiny. Tento nedostatek považuji naopak – 

zvláště s ohledem na prací rozvíjené téma – za závažnější. Nabízejí se přinejmenším 

otázky, zda a jak konkrétně to souvisí s vlivem divadelních pedagogů? Nebo zda to 

souvisí, tak jako v českém prostředí, s nedostatkem prostředků na nákup práv 

k provozování v divadlech pro děti?  A mnohé další.  Zajímavé by bylo rovněž 

rozvést, jaká je ve vztahu k divadelnímu systému pozice nakladatelství, která 

dramatické texty pro děti a mládež vydávají. Práce podotýká, že je takových 

nakladatelů celá řada, v mnoha případech jde dokonce o členy ASSITEJ GERMANY. 

Vydávají se častěji texty prověřené jevištěm nebo texty jevištní praxí nepolíbené?  



Dále v práci postrádám alespoň jeden konkrétní příklad postupu při spolupráci 

publika (vedeného divadelními pedagogy) na vzniku textu a následně inscenace. 

Dozvídáme se o konzultacích s diváky a o jejich účasti na zkouškách. Nedozvídáme 

se ovšem nic o tom, jakou konkrétní zpětnou vazbu v případě konkrétního titulu 

diváci inscenátorům poskytli nebo jak konkrétně (o čem) dialog mezi inscenátory a 

diváky probíhal, jaké konkrétní zážitky, poznání či zkušenosti oběma stranám 

poskytl.  

Poslední z drobných výtek se týká kapitoly Dětský hrdina: jestliže práce pojednává 

ve svých konkrétních příkladech dramatických textů výhradně o hrách 

inscenovaných, postrádám informace o problematice dětského hrdiny v inscenační 

praxi (jak a kým jsou role dětských hrdinů obsazovány, jaké trendy jsou v herecko-

režijní složce inscenace, pokud jde o postavy dětských hrdinů?). 

Přes veškeré výhrady má práce mnoho nesporných kvalit a naplňuje vytyčené 

zadání. Splňuje požadavky běžně kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji k 

obhajobě a navrhuji hodnocení: velmi dobře.  

V Praze 14. června 2017  

Mgr. Luděk Horký 


