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Veronika Pacasová si pro svou bakalářskou práci zvolila nejtěžší možnou variantu: píše o tom, co (1) jí 

je velmi blízké a co (2) si žádá silné historické či kontextové ukotvení, minimálně proto, aby vybrané 

téma nebylo pojednáno publicisticko-fanouškovsky, ale analyticko-kriticky. Toto ukotvení jsem 

považoval za důležité z mnoha důvodů, ale jeden konkrétní palčivě vyvstával ve chvíli, kdy si Veronika 

Pacasová sice správně uvědomovala jistou specifičnost muzikálu Bídníci na úrovni  libreta a hudby, ale 

nijak tuto ojedinělost neproblematizovala na úrovni inscenační praxe, která jej bezpochyby řadí mezi 

díla, která těží z dlouhé tradice žánru melodramatického. V první verzi práce toto ukotvení chybělo, ve 

finální je – bohužel poněkud zploštělým, trivializujícím způsobem – obsaženo.  

Práci místy citelně deformoval publicisticko-populuraziční tón (zejména v části věnované genezi díla), 

což se autorce částečně podařilo korigovat. Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, nepovažuji 

za chybné, že se místy Veronika Pacasová uchyluje k žánru referátu/kompilátu (opět v úvodní části, 

v níž pracuje s knihou Nightingala a Palmera). Pozitivním místem práce je i snaha o popsání struktury 

díla a rozdílu mezi francouzskou a anglickou verzí, přestože by bylo velmi zajímavé strukturu i rozdíl 

nejen popisovat, ale i analyzovat (francouzský hudební komiks na téma Bídníci kontra "story sells" v 

případě anglické verze – nádherné téma snad i pro antropologa kultury).  

Vzpomínka na první porevoluční uvedení Bídníků ještě v tehdejším Československu předchází 

analytičtější druhé části práce, v níž Veronika Pacasová pojednává dvě nejnovější jevištní zpracování 

tohoto muzikálu v Praze a Brně. Analýza nicméně místy sklouzává spíše k popisu oblíbeného díla a 

poněkud rezignuje na rozbor scénických schémat.  O muzikálu je nutné psát bez předsudků, tzn. pečlivě 

jej analyzovat nejen zevnitř, ale především „zvenku“, tedy jako  kulturní fenomén zábavního průmyslu. 

Veronika Pacasová se v rámci rozsahu bakalářské práce dostala pouze na pomyslný okraj tohoto 

náročného vhledu.   

Navzdory mnoha výtkám, které jsem již Veronice Pacasové adresoval (a z nichž jsem citoval i v tomto 

posudku), musím zdůraznit, že autorka pracovala na svém díle svědomitě a samostatně. Věřím 

nicméně, že by jí větší nadhled a o něco větší dějinné vědomí týkající se vybraného tvaru dovedly k ještě 

lepšímu výsledku. Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením dobře. 

 

 

V Horoměřicích 4. září 2017      Martin Pšenička 

 

 


