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Oponentský posudek bakalářské diplomové práce Zuzany Plecité Současná 

divadelní recenze v denním tisku 

 

Oponent: Mgr. Martin Pšenička, PhD. 

 

Zuzana Plecitá pojmenovala svou práci Současná divadelní recenze v denním tisku a 

navazuje v ní na svou ročníkovou práci, která nesla identický název. Tento postup nijak 

nezpochybňuji, ostatně ročníkovou práci obecně chápeme jako možný předstupeň práce 

bakalářské. Zvolený název práce nicméně slibuje – a tam bych určitý posun od práce 

ročníkové předpokládal – analýzu současné divadelní recenze publikované v denním 

tisku, která by se mohla blížit např. příčnému rozboru tohoto žurnalistického žánru, jenž 

v časopise Divadlo v roce 1960 provedl čtyřiadvacetiletý (možná ještě třiadvacetiletý) 

Václav Havel, tehdy – z hlediska institucionálního vzdělávání – divadelní kritik a esejista 

amatér. Inspirativní a hutný Havlův řez stávající recenzní praxí v práci Zuzany Plecité ale 

příliš nerezonuje (objevují se pouze dílčí náznaky nástinu individuálního stylu či 

rukopisu vybraných osobností). Bohužel se v práci neobjevuje ani zmínka o tomto 

Havlově článku, třebaže dává mnohé odpovědi na otázky a podněty, které Zuzana Plecitá 

artikuluje v úvodu své práce a které se týkají vzdělávání a kultivace kritiků. 

Mimochodem Havel ve svém článku rovněž vybízí k tomu, aby divadelní věda zhodnotila 

stávající recenzní praxi, ale dodává, že by tak měla činit na širším, historicko-genetickém 

výkladu, který by bral do hry nejen kritiku, ale i teorii, která – jakožto reflektované 

vnímání – v mnoha ohledech s kritikou koresponduje. Na úrovni bakalářské práce bych 

tuto – klidně kompilativní a eklektickou (nikoli v pejorativním smyslu) – historicko-

teoretickou, kontextovou znalost předpokládal.  

 

Doporučil bych v této souvislosti např. Šaldův esej „Kritika pathosem a inspirací“, 

v němž Šalda krom jiného – velmi osobitým, provokativním a, pravda, poněkud 
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jednostranným způsobem – staví kritickou mysl na roveň tvůrčího, uměleckého 

subjektu, jemuž – bude-li u něj absentovat vnímavost, citlivost, vznětlivost atd. – 

nepomůže veskrze žádný, i sebelepší vzdělávací systém, metoda či teorie. Podstatné na 

tomto eseji nicméně není, zda má či nemá Šalda pravdu. Důležité je, že principiálním 

způsobem nastoluje otázku, kterou mimo jiné koncizně shrnuli Artur Závodský se 

Zdeňkem Srnou ve svém, dnes již pravěkém Úvodu do divadelní vědy (Teatrologie) (Brno, 

2. vyd. 1972), a sice zda je divadelní kritika (nikoli jako jednotlivost, ale disciplína) 

vědou či uměním. Na rozdíl od uměním opakovaně uřknutého  Šaldy se domnívají, že 

vědou je a vědu pro ně z kritiky činí to, co bychom mohli volně parafrázovat jako dějinné 

vědomí, paměť oboru i tvaru. Osobně z této perspektivy považuji divadelní kritiku za 

divadelně-vědnou disciplínu nejvyššího řádu a zodpovědnosti – vůči tvůrci, oboru i 

čtenáři (laickému i poučenému). Mimochodem Srna se Závodským obstojně 

charakterizují divadelní kritiku jako disciplínu i skrze konkrétní žánry – škoda, že se 

v práci Zuzany Plecité neobjeví zmínka o této publikaci. Kritika jako disciplína se rodí 

skrze kultivaci paměti oboru (paměť není otrocké opakování mrtvé minulosti, 

podotýkám).  

 

Přesto nehledím na práci Zuzany Plecité pouze takto „kriticky“. Přistoupil jsem na hru a 

snažil jsem se vycházet maximálně z řádu diskurzu nastaveného samotnou prací. A tento 

řád jsem si pojmenoval „bakalářská práce jako reportáž“, která mi připomínala cyklus 

dokumentárních mikro-sond do života vybraných společenských skupin, subkultur 

apod., který se jmenoval „Jak se žije…“ a byl volným pokračováním cyklu GEN. Myslím, že 

se tak práce měla asi i jmenovat, resp. měla se jmenovat jako předposlední kapitola: „Jak 

vypadá práce recenzentů v českých denících“ (možná s podtitulem druhá dekáda 21. 

století). V tomto pohledu jde nepochybně o práci inspirující, práci, která reportážně-

sociologizujícím způsobem monitoruje či diagnostikuje současný stav disciplíny skrze 

osobnosti a jejich konkrétní projevy v perspektivě publikační politiky jednotlivých 

deníkových periodik, mohu-li to takto nazvat. Zjištění, k nimž Zuzana Plecitá došla, 

odhalují rozporuplné dění skomírajícího žánru, žánru, který je formován – nikoli jako 
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vědecko-umělecký, ale jako sociální text par excelence – četnými faktory a vlivy, 

osobními, politickými, ekonomickými ad. Plecitá tak „neviditelně“ odhaluje jistý 

mechanismus, jehož detekce – což se opakuji – není plně využita a zůstává na povrchu 

diagnózy.  

 

Několik poznámek a možná otázek závěrem: proč není v práci zdůrazněno, že Divadelní 

noviny sice v jistém smyslu v roce 1992 nastoupily na pozici Scény, ale že především 

navázaly na svou normalizací přetrženou existenci? Bylo by dobré konkretizovat, v čem 

byla Scéna v druhé půlce osmdesátých let tak progresivní, zejména v kontextu vzniku 

paralelního, samizdatového periodika O divadle nebo ještě dřívějšího Dialogu. Proč se 

mezi pojednávané časopisy dostala Divadelní revue, která se současnou divadelní recenzí 

souvisí pouze okrajově, a nedostala se mezi ně Taneční zóna, revue současného tance, 

která navazuje na předchozí Taneční listy, které mají hlubokou tradici (na rozdíl od 

Tanečních aktualit)? 

 

Práce Zuzany Plecité s přihlédnutím ke všem připomínkám splňuje kritéria kladená na 

práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě. Navrhované hodnocení: dobře.   

 

 

 

V Horoměřicích 15. 6. 2018       Martin Pšenička

   

 


