Posudek diplomové práce Herec v regionálním divadle v období
normalizace a transformace Veroniky Dušákové, Pracoviště orální historie
– soudobé dějiny, Fakulta humanitních studií UK, 2016.
Veronika Dušáková předkládá k obhajobě diplomovou práci, jejímž cílem je „rozkrýt […]
svět jednoho z regionálních divadel“, a to prostřednictvím osobních výpovědí herců a
dalších osob s divadlem spojených. Práci nelze upřít poctivost a snahu; bohužel má text
mnoho zásadních nedostatků. Jedním z nich je nesourodost práce a roztříštěná struktura.
Ke zmatení dochází hned v úvodu, kde autorka na samém počátku tematizuje několik pojetí
kultury, což by potenciální čtenář/čtenářka očekávali spíše někde v části metodologické či
konceptuální. Závěr pak působí spíše jako nový úvod; nikoli jako shrnutí hlavních výstupů
projektu a důležitých zjištění.
Oceňuji část komentované bibliografie, kterou často postrádám u jiných diplomových prací.
V předkládané práci bych však ocenila kritičtější přístup ke zdrojům, zvláště u titulů, které
se přímo vztahují ke zkoumanému tématu, například kniha bývalého ředitele Jihočeského
divadla Jiřího Šestáka či publikace Jiřího Černého (s. 15–16). I pro to, že autorka v úvodu
píše, že k sepsání práce ji „přiměla primárně absence komplexnějšího díla“ o Jihočeském
divadle (s. 12). Prosím o kritickou reflexi těchto knih při obhajobě, především ve vztahu
k badatelským závěrům autorky.
Za zmínku stojí i skutečnost, že se diplomantka pokusila pro svou práci získat archivní
prameny (ani to nebývá u studentských prací pravidlem). Vzhledem k nezpracovanosti
fondů však nebyla úspěšná. I v tomto případě prosím o doplnění některých informací.
Autorka například píše, že část materiálů je skladována v kartonech v Jihočeském divadle a
že se jedná spíše o provozní dokumenty (s 17). Prosím doplnit, odkud tyto informace čerpá,
kdo ji o archiváliích informoval, zda je případně viděla, jak probíhala její komunikace
s archivem, případně s divadlem apod.
Problematický je pro mě také nekritický přístup k internetovým zdrojům (s. 17), kde není
tematizována otázka autorství internetových prezentací, reliability informací atd.
V důsledku toho pak diplomantka například tvrdí, že na webu „českobudějovického
pracoviště Národního památkového ústavu [...] [je] sekce věnována otáčivému hledišti, kde
jsou soustředěny všechny články a studie věnující se této problematice“ (s. 17). Na
příslušné webové stránce bylo k dnešnímu dni 11 odkazů – opravdu si autorka myslí, že
jsou to VŠECHNY články věnující se této problematice, jak píše?
Zklamáním pro mě byla kapitola věnovaná metodologii: tři stránky textu, kde je jeden
odkaz k publikaci Naslouchat hlasům paměti (2007) a na konci kapitoly jeden odkaz ke
knize Třetí strana trojúhelníku (2011). Útržkovité převyprávění některých pasáží
z učebního textu je v podstatě bezcenné. Prosím diplomantku, aby při obhajobě tento
nedostatek napravila a reflektovala průběh projektu z hlediska metodologie orální historie,
představila případná hlavní metodologická či etická úskalí projektu. Zde by také měla
zaznít pozicionalita autorky – její vztah k regionu, k divadlu, k některým narátorům,
k otáčivému hledišti. Chybí informace o tom, kde získala kontakty, ochota/neochota
narátorů poskytnout rozhovor, případná specifika rozhovorů s muži vyššího
společenského statusu (náměstek primátora) vs. s herci atd.

V metodologické části by také mělo být detailněji diskutováno složení vzorku té druhé
„neherecké“ části – ředitel, fotograf, pedagog, náměstek primátora (s. 20). Diplomantka se o
to pokouší, ale její reflexe je nedostatečná – klíčová je otázka, zda se jedná o promyšlený
výběr, pro jehož využití má autorka silné argumenty, či zda se jedná o narátory, kteří byli
ochotni rozhovor poskytnout (na rozdíl třeba od jiných oslovených mužů či žen. I to je
potřeba při obhajobě doplnit.
Pokud jde o interpretační část práce, zde opět postrádám jasně definovanou strukturu,
silnou argumentaci ohledně výběru hlavních interpretačních témat a v podstatě i
interpretace samotné. Většinou diplomantka jen spojuje názory narátorů do určitého celku,
bez hlubšího promýšlení souvislostí a vlastní reflexe toho, co narátoři sdělují.
Zajímavým tématem, kterému je věnována značná pozornost, je otázka (sebe)reflexe
regionu, regionálního divadla, vztah k centru. Zde bych chtěla diplomantku požádat, aby při
obhajobě dané téma rozšířila o komparace s jinými regiony. Zmiňují se o nich narátoři?
Srovnávají se jen s centrem, nebo i s jinými regiony? Proč ano, proč ne?
Líbí se mi obrazová příloha, ovšem stejně jako u dalších částí práce postrádám její
propojení s textem; v podstatě není jasné, jakou úlohu fotografie a reprodukce některých
tiskovin v příloze diplomové práce mají. Za sebe však za tuto přílohu velmi děkuji – tři zde
vyobrazené programy (Maryša, Jeptiška, Sever proti Jihu) mi připomněly grafika
Jihočeského divadla Stanislava Burdu (jeho jméno je v tiráži), který v divadle působil v 80.
letech, tedy v době, o níž autorka píše. Grafické návrhy těchto a dalších programů nosíval
do oddělení odbytu Jihočeských tiskáren vždy na poslední chvíli, v umaštěném kabátu typu
„inspektor Colombo“, pln energie a zbytkového alkoholu…

Práci hodnotím známkou 3 za předpokladu výborné obhajoby.
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