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Posudek školitele na diplomovou práci Alice Bílé Současné 
německé drama pro děti 

Diplomová práce Alice Bílé vychází ze zájmu, který v autorce nejspíše 

vyvovala její předchozí praktická zkušenost s divadlem pro děti a mládež; 

téma samotné následně vykrystalizovalo v rácmi studia během kurzů 

zaměřených na problematiku divadla a dramatu pro děti a mládež, kdy se 

autorka rozhodla zaměřit na oblast německou kulturní oblast a postihnout 

specifika, jimiž se tamní tvorba a divadelní produkce pro danou cílovou 

skupinu vyznačují. 

Autorka se musela nejprve musela zdárně zorientovat v rozsáhlé 

německo-jazyčné divadelní krajině a v pokročile organizovaném systému 

tamních divadel zameřených na mladé publikum. V úvodních kapitolách se ho 

také pokusila charakterizovat (mj. s využitím současných německojazyčných 

publikací), představila  koncept divadla pro děti a mládež jako tzv. “Vierte 

Sparte” a další významné vlivy a tendence v této oblasti. 

Z metodologických důvodů se následně rozhodla záběr svého zájmu 

zúžit na současnou dramatickou tvorbu zaměřenou na dětské publikum, jíž je 

věnována druhá, stěžejní část práce. 

Alici Bílé se podařilo českému čtenáři přehledně představit německý 

systém divadla pro děti a pojmenovat stěžejní instituce a struktury zaměřené 

na podporu takto zaměřené tvorby (a dlužno podotknout, že v této podobě 

mnohdy poměrně průkopnicky, neboť tuzemské povědomí o zahraničních 

podobách a fungování divadelní sítě zaměřené na mladé a dětské publikum je 

značně omezené a fragmentární, a to jak v oblasti teatrologické, tak z 

pohledu praktické dramaturgie a divadelního provozu). 
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V závěrečné kapitole se pak na základě “případové studie” zaměřené 

na vybraný segment nově vzniklých dramatických textů pro děti (z jedné 

konkrétní dramatické soutěže v průběhu let 2010-2016) snaží autorka 

postihnout vývojové tendence a obecnější charakteristiky současného psaní 

pro děti v německé oblasti. 

Pozitivem diplomové práce jsou pracovní překlady ukázek z vybraných 

her (na nichž autorka v závěrečné kapitole dokládá svá zjištění), stejně jako 

mnoho poměrně dobře utříděných faktografických informací, které přináší do 

českého prostředí. 

Diplomová práce Alice Bílé po formální stránce splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci, přináší do tuzemské prostředí nové poznatky, 

doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení: výborně. 

V Praze 12. června 2017 

doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
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