
 

UNIVERZITA KARLOVA 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

  

KATEDRA DIVADELNÍ VĚDY 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

Bc. Tomáš Urbánek 

  

Vnímání publika během divadelního představení 

Perception of audience during a theatre performance 

  

 

 

 

 

Praha 2020    Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 



 

Poděkování: 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu práce doc. Mgr. Martinu Pšeničkovi, Ph.D. 

za příležitost věnovat se oblasti kognitivní teatrologie, za jeho zájem o problematiku, za komentáře 

a připomínky k práci. Dále můj dík patří Bc. Evě Müllerové za pomoc při korekturách práce 

a komentáře, díky nimž se stal text srozumitelnější. Chci také poděkovat Mgr. Janu Kamenickému 

z Knihovny Jana Palacha, díky němuž jsem měl možnost dostat se k současné literatuře věnující se 

tématu, Bc. et Mgr. Kateřině Koppové za podněty, které mi pomohly práci lépe zaměřit 

a v neposlední řadě chci poděkovat rodině a přátelům za podporu. 

  

  

  

  

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

  

V Praze 27. května 2020 

  

  

podpis……………………. 

 



 

Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje publiku divadelního představení. Zaměřuje se přitom na specifičnost 

vnímání jednotlivců i celku a zároveň, jak se navzájem ovlivňují. Čerpá z mezioborové spolupráce 

teatrologie, kognitivních věd, neurověd a psychologie. Cílem je analýza vycházející z konceptů 

kognitivní teatrologie. Předkládá několik cest, kterými se lze ve zkoumání specifičnosti vnímání 

ubírat. V závěrečné části uvádí možné způsoby experimentálního výzkumu a jaká jsou jeho rizika. 
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Abstract 

This diploma thesis is about audience of theatre performance. It focuses on specificity of individual 

perception but also on perception of the audience as a unit and it examines relations between them. 

The thesis is based on interdisciplinary cooperation of theatre studies, cognitive science, 

neuroscience and psychology. It finds its goal at the topic analysis based on approach of theatre 

and cognitive studies. It offers a few ways, that is possible to use during the perception analysis 

and its specificity. In the final part it offers several ways of experimental research of the topic 

and its risks. 
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1 ÚVOD 

 

Může divadlo existovat bez kostýmů a scénografie? Ano, může. Může existovat bez hudby 

doprovázející příběh? Ano. Může existovat bez světelných efektů? Samozřejmě. A bez textu? Ano, 

historie divadla to potvrzuje. […] Ale může divadlo existovat bez herců? Neznám, příklad, který by 

to dokládal. […] A může divadlo existovat bez publika? Alespoň jednoho diváka je zapotřebí, 

jestliže se má jednat o představení. Takže jsme odkázáni na herce a diváka. Divadlo tedy můžeme 

definovat jako to, co se odehrává mezi divákem a hercem. Všechno ostatní je dodatečné. 

(Grotowski)1 

 

Divadlo je hra. Hra, která má své hráče v podobě herců a „spoluhráče” v osobách diváků. 

Cílem práce je zaměřit se zejména na osoby v hledišti a zkoumat, co do hry přinášejí, co je 

ovlivňuje a co odlišuje. Oproti typům umění, kde je znak (reprezentant) díla zformovaný, vyniká 

divadlo vztahem diváků a herců. Dochází k jedinečnosti každého publika, které se na představení 

dostaví, a tedy i jedinečnosti vztahu, který se na představení vytváří. Je souhrnem individuální 

povahy, kolektivní paměti a jedinečnosti každé situace, při níž se hraje. Jak poznamenává Bruce 

McComachie ve své knize Theatre and Mind: „Kritici a historici nemohou doufat, že by se jim, 

kdy podařilo oživit všechny vazby osobní paměti každého diváka. Bezpochyby ale může odborná 

veřejnost pracovat se vztahem hry k všeobecné kultuře a od ní odvozovat významy, které se vynoří 

v mysli většiny diváků.”2 Zhruba tedy autoři inscenace počítají s pravděpodobným ohlasem 

u diváků, ale vzniká zde originální umělecké dílo v důsledku vždy unikátního vztahu budovaného 

mezi prostorem, kde se hra vytváří a kde dochází k vnímání divadelního znaku.     

Práce má za cíl prozkoumat, z čeho vyvěrají odlišné reakce jednotlivých diváků. Pokud si 

například vezmeme do ruky sborník studií a článků Václava Havla O divadle3, nalezneme 

na předsádce fotografii z Divadla Na zábradlí. Zabírá publikum ve chvíli potlesku. Tváře 

napovídají nejen o individualitě každého člověka, ale i o jejich dojmu z komunikace, která mezi 

nimi a herci skrze sdělení hry probíhala. Občas v běžném životě zaslechneme nebo sami řekneme: 

„To je přeci jasné!”; „Vždyť jsi ho sám slyšel!”; „Musel jsi to také vidět!” nebo „Měl jsi to na 

 
1 DE PREESTER, Helena (ed.). Moving imagination: Explorations of gesture and inner movement. John 

Benjamins Publishing, 2013. s. 70. podle Richards, Th. (1993). Conference at Liège, Cirque Divers, 2 January 

1986. Unpublished transcription of a tape recording of Jerzy Grotowski (1986). At work with Grotowski on 

physical actions. London and New York: Routledge. [Original version: Al lavoro con Grotowski sulle azioni 

fisiche. Milano: Ubulibri. 1993]. 
2 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Macmillan International Higher Education, 2012. s. 65. 
3 HAVEL, Václav, FREIMANOVÁ, Anna, ed. O divadle. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012. Edice 

Knihovny Václava Havla. 
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očích!”. Všechny tyto výroky nás odkazují k údivu, že druhý člověk, s nímž komunikujeme, 

referuje o dané události či tvrzení jinak, než jak bychom očekávali. Když se znovu podíváme 

na fotografii, uvidíme, jak rozdílné výrazy jednotliví diváci mají. Někdo se lehce usmívá, někdo 

nasadil formální výraz, jiný se ohlíží na vedle sedící, někoho možná znervóznil fotoaparát a dívá 

se přímo na fotografa, jiný naopak fotografuje. Vidíme tu celou škálu re-akcí4. Ačkoliv lze shrnout 

skupinu lidí v hledišti pod pojem publikum, skrývá se za ním variabilita, jejíž kořeny se snaží práce 

odhalit. Důvod, proč je možné problematiku pozici diváka podrobněji zkoumat, se zakládá 

na využití nových přístupů k tomuto vztahu. Práce zohledňuje dříve popsané poznatky 

o divadelním publiku, ale zejména se zabývá těmi, které byly formulovány od doby objevu 

zrcadlových neuronů a souvisí tedy s ohlasem kognitivní vědy, neurověd a psychologie 

v teatrologii. 

Práce se výhradně zaměří na osobu diváka. Volba jednotlivých témat je založena 

na kategoriích užívaných v oblasti kognitivní teatrologie. Nejprve bude obecně představena 

kognitivní věda a její vztah k teatrologii. Následně budou zkoumány zdroje variability vnímání 

diváka, které si ukážeme na 7 aspektech: V prvním bude osoba diváka zkoumána skrze sémiotický 

přístup, jak se jeho přítomnost podílí na utváření divadelního znaku a co se stane, pokud svou roli 

nepřijme. Ve druhém bodě bude zkoumána specifita vnímání v závislosti na konceptuálních 

metaforách. Ve třetím se zaměříme, jak individuální schopnosti a nároky inscenace ovlivňují 

prožitek diváka. Ve čtvrtém bodě si přiblížíme zrcadlové neurony a jejich úlohu. V pátém bude řeč 

o vnímání bolesti. V šestém bodě se budeme zabývat pamětí – jak ovlivňují diváka jeho specifické 

znalosti a jaký vliv má jeho individualita na proces rozpoznání. A v sedmém aspektu bude ukázán 

vliv a individuálnost emocí na vnímání inscenace. Nakonec si přiblížíme možnosti a předpoklady, 

kudy se kognitivně teatrologický výzkum může v následujících letech ubírat.  

 

 
4 Pokud by byli všichni diváci stejní, nemohlo by k takové diverzitě reakcí dojít. V hypotetickém případě, kdyby 

tomu tak bylo, museli by se všichni například smát či mít formální výraz ve stejnou chvíli. Taková situace je 

skutečně pouze teoretická. Praktická je však s ohledem na to, že někdy se například skutečně směje většina 

publika, a naopak někdy jen pár diváků. Je tedy oprávněné hledat ve vnímání publika sdílené či převažující 

rámce. 
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2 V MEZIOBOROVÝCH VODÁCH 

 Cílem následující kapitoly bude ve stručnosti představit, jak vznikla kognitivní věda, co má 

společného s teatrologií, jaké jsou styčné body oborů, jaká rizika, a nakonec budou představeny 

některé publikace, které se kognitivní teatrologii věnují. 

 

2.1 Zrod 

 V druhé polovině 20. století raketově pokročil vědecko-technologický vývoj kvůli vzniku 

a rozvoji počítačů. Jak český název napovídá, bylo jejich prvním úkolem provádět matematické 

operace. Ty první by dokázal vykonat s potřebnou dávkou času i člověk. Dnes už jsou natolik 

pokročilé, že jsou jejich určité úkony pro lidský způsob provádění výpočtů těžko5 nebo vůbec 

dosažitelné. Přinejmenším v omezeném čase. Zde se zakládá také svět kognitivních věd. Za jistý 

milník ve vývoji této disciplíny je považován rok 19566, kdy došlo k několika důležitým událostem 

– Noam Chomsky formuloval teorii vývoje řeči; George Miller popsal svůj koncept krátkodobé 

paměti o obsahu 7 +/-2 prvků; Newell a Simon přišli s počítačovým modelem General Problem 

Solver a John McCarthy navrhl pojem Umělá inteligence.  

Kognitivní vědy (z lat. cognoscere – poznávat) studují mysl jako soubor struktur a procesů 

(jako např. zrakové vnímání, pozornost, paměť, řeč atd.). Tyto procesy následně vedou k poznávání 

prostředí a výběru reakce na něj. V popisu jednotlivých procesů se používá obratu zpracování 

informace. Vzhledem k zájmu o mysl se jedná o výrazně multidisciplinární vědu čerpající 

a zároveň ovlivňující obory jako psychologie, filozofie, lingvistika, umělá inteligence nebo 

divadelní věda. 

 

2.2 Průsečíky 

 Zejména v posledních třech dekádách došlo k rozvoji dialogu mezi divadelní a kognitivní 

vědou. Výrazným milníkem se stal v devadesátých letech objev tzv. zrcadlových neuronů. 

Experiment italských vědců oslovil divadelníky po celém světě, a to jak vědeckou komunitu 

pracující na výzkumu divadla, tak i samotné divadelní tvůrce. Reakce si povšiml i jeden z objevitelů 

zrcadlových neuronů, Giacomo Rizzolatti, a ve své publikaci Mirrors in the brain komentuje 

výroky, které o objevu v jednom z rozhovorů pronesl Peter Brook7. Zároveň v první dekádě 

 
5 Vzpomeňme na šachové zápasy mezi počítačem a Garry Kasparovem. 
6 VLČEK, Kamil. Kognitivní psychologie – Historie a základní přehled [přednáška]. Praha: Filozofická fakulta 

UK. zimní semestr 2016/2017. In: SIS [online]. [citováno 16. 5. 2020]. Prezentace dostupná na: 

https://is.cuni.cz/studium  
7 RIZZOLATTI, Giacomo; SINIGAGLIA, Corrado. Mirrors in the brain: How our minds share actions and 

emotions. Oxford University Press, USA, 2008. s. IX. (číslování je zadané římským číslem podle značení v 

publikaci) 

https://is.cuni.cz/studium
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21. století začaly vycházet práce výhradně se věnující oblasti kognitivní teatrologie – 

Shakespeare’s Brain. Reading with Cognitive Theory Mary Thomas Cranea (2001) a Doing Things 

with Image Schemas: The Cognitive Turn in Theatre Studies and the Problem of Experience for 

Historians Bruce McConachieho (2001)8.  

Na tomto místě je nutno podotknout, že se často stírají hranice mnoha oborů, o kterých se 

(nejen) v teatrologickém diskurzu hovoří. V našem případě kognitivní vědy a neurovědy. Do jisté 

míry je to jen otázka hierarchizace jednotlivých oborů. Jedna z možných variant počítá s označením 

kognitivní vědy (tedy plurál), pod kterou spadají neurovědy9. Nicméně, jak kognitivní věda, tak 

neurověda se používají v českém překladu jak v singuláru, tak v plurálu. Do toho je dobré 

poznamenat, že Rizzolati vedl tzv. neurofyziologický výzkum. Objevuje se tu tak třetí obor, 

fyziologie. Důvod je možné hledat v paralelně probíhajícím výzkumu, kde se fyziologie značně 

opírá o medicínskou a biologickou terminologii vztaženou k fungování buněk a tkání; neurovědy 

vycházejí ze základu, kterým je nervová buňka a kognitivní věda se výrazně opírá o terminologii 

psychologie. Objekt zájmu je stejný, ale přístupy se mohou různit. Proto na jednu stranu je stírání 

hranic užitečné ve snaze pochopit problematiku z různých úhlů pohledu, na druhou stranu však 

může znamenat terminologický zmatek, protože jednotlivá témata, jako například paměť, jsou 

v daných oborech tradičně nahlížena odlišně. Cílem je tedy poznamenat, že se můžeme setkat 

s výrazy kognitivní, neurovědní, neurofyziologický výzkum a mohou být někde vnímány jako 

téměř synonymní a jinde mezi nimi povedou autoři zřetelné hranice.  

 

2.3 Spory o možnostech analýzy 

 „Jestli se herci obávají, že věda vezme jejich tvůrčí práci tajemství, mají málo důvodů se 

obávat.“10 Citát pochází z Lutterbieho knihy Toward a general theory of acting. V následném 

odstavci Lutterbie rozebírá, proč považuje v současné situaci za nemožné, aby byla práce herců 

„odčarována”. Demonstruje ji na neschopnosti současné vědy popsat, jakým způsobem 

vykonáváme i tak banální úkony, jakým je například pití vody ze sklenice. Skutečně i takto běžný 

úkon vyžaduje zapojení obrovského množství vnitřních signálních okruhů vedoucích k jeho 

úspěšné realizaci. Na druhou stranu máme již obrovské množství konkrétních poznatků, jak situace 

probíhá (od signalizace žízně, přes nalezení řešení, až po polknutí doušku vody). Problém zde tvoří 

 
8 KYSOVÁ, Šárka Havlíčková. Metafory, kterými hrajeme. Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. 

Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 68. 
9 MILLER, George A. The cognitive revolution: a historical perspective. Trends in cognitive sciences 7, no. 3 

(2003): 141-144. 
10 LUTTERBIE, John. Toward a general theory of acting: cognitive science and performance. New York: 

Palgrave Macmillan, 2011. Cognitive studies in literature and performance. s. 77. 
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nikoliv schopnost či neschopnost něco popsat, ale jistá obava, že psychologický popis oslabí 

estetický dojem z představení. 

Lze spatřovat jistou otázku nad tím, co vlastně od kognitivního přístupu v teatrologii 

očekáváme. Na jednu stranu aplikuje divadelní věda poznatky zrcadlových neuronů na fungování 

vztahu herec-divák, na druhou se někteří její představitelé pozastavují nad možnostmi vlivu. 

„Užívání tohoto typu výzkumných metod, tj. metod využívajících moderní technologie 

ke zkoumání kognitivních procesů člověka, je v kognitivní vědě zřejmě nejčastějším zdrojem 

kritiky oboru, mnohdy dokonce i terčem posměchu či přinejmenším zdrojem předsudků, zejména 

pokud se v rámci kognitivistického bádání hodláme pohybovat v oblasti umění. Zastáváme však 

názor, že teatrologie nemá zapotřebí exaktního dokazování svých poznatků či teorií. Není a ani 

nemůže k tomu být disponována. Pokud však chce využít poznatků kognitivní vědy, může se těmito 

experimenty, jež jsou v jiných oborech přece jen lépe proveditelné a hlavně opodstatněnější, 

inspirovat.”11 V daném tvrzení je možné spatřit podobné rozdělení, jakým byla dřívější dichotomie 

těla a mysli. Nyní se problém přenesl na záběr jednotlivých oborů, kde je na jedné straně 

např. kognitivní věda a na druhé vědy jako např. teatrologie. Jako by kognitivní svět byl měřitelný 

a svět teatrologie neměl zapotřebí exaktně dokazovat své postoje a nemohl než zůstat „tajemstvím“. 

Dovolíme si na tomto místě oponovat. Vycházíme přitom z názoru, že rozlišování jednotlivých 

složek a struktur vede k exaktnímu zacházení s určitými pojmy. Jejich definování vede k redukci 

vágnosti. Ta se v případě lingvistických obratů mj. zakládá na používání daných výrazů i mimo 

rámec, který jsme pro daný pojem vydefinovali. Divadelní věda dosáhla ve strukturalismu úspěchu, 

když se jí podařilo oddělit jednotlivé složky. Jak výraz „oddělit” napovídá, bylo naše chápání 

daných pojmů/struktur spojené dohromady. Hranice jazyka znamenaly hranice světa, tedy hranice 

myšlení12. Oddělení tak vedlo k posunu těchto hranic a rozšíření našeho chápání. Např. rozlišení 

významu u pojmů „inscenace” a „představení” vedlo k posunu našich možností v určení, zda máme 

na mysli připravený divadelní tvar, anebo jedinečnou událost; rozlišení herecké postavy 

a dramatické osoby vedlo k možnostem detailního popisu komunikace mezi hercem a divákem13. 

Tyto struktury jsou z našeho pohledu lingvistické, a v jistém slova smyslu abstraktní, jako 

např. čas, ale při pečlivé práci jsou zdrojem exaktního dokazování a tvorby teorií. Struktury, 

s nimiž pracuje kognitivní věda, jsou též lingvistické a zároveň anatomické a fyziologické. Nelze 

 
11 KYSOVÁ, Š. H. Metafory, kterými hrajeme. Op. cit, s. 80. 
12 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Transl. D. F. Pears and B. F. McGuinness. 

London and New York: Routledge Classics 2001. s. 68. 
13 Uvedená rozlišení jsou např. výhodou českého teatrologického výzkumu oproti jiným jazykovým regionům, 

máme na mysli např. angličtinu, kde tato kodifikovaná rozlišení chybí a musí se často vymezovat při psaní o 

divadle znovu a znovu. 
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však tyto světy s definitivní platností oddělit, protože lingvistické struktury vznikají na základě 

fyziologických a anatomických procesů umožňujících komunikaci. Přednostně však dané obory 

pracují s určitým materiálem – anatomové s tkáňovými celky, fyziologové v rozsahu od buněk 

k tkáním a lingvisté se systémy znaků jako komunikačního prostředku. Řečeno slovy Julie 

ze Shakespearova dramatu: „Co je to Montek? To přec není ani ruka či noha, paže ani tvář, to 

prostě k člověku nepatří. Měj jiné jméno. Co je to jméno? Čemu říkáme dnes růže, to s jiným 

jménem též by sladce vonělo.”14 V článku Šárky Kysové můžeme dále nalézt, že: „Pokud totiž 

na teatrologii pohlížíme obecněji jako na vědu, která se zabývá specifickou lidskou činností, 

tj. divadlem (jeho tvorbou, recepcí atp.), je nutné tuto činnost člověka a jeho samotného při jejím 

konání (aktivním či pasivním) zkoumat metodami zohledňujícími tuto specifičnost.”15 Vlastní 

představení je skutečně velmi komplexní záležitostí a je zdrojem obrovského množství informací. 

Z nich si při analýze vybíráme jen určitou část, s níž nadále pracujeme. V takovém případě je 

důležité, abychom pro konkrétní výběr neztratili jeho vztah ke kontextu, v němž se pohybuje. 

Jestliže tedy kognitivní věda začne zkoumat konkrétní strukturu herce či diváka16, nesmí přitom 

zapomínat na kontext, v němž se obě osoby nacházejí. Ten je často těžko vymezitelný i pro 

teatrology pohybující se bezpečně ve svém oboru. Neznamená to však, že by na svůj úkol 

vystihnout podstatu určitého jevu, např. popis diváků v divadle klasické doby Řecka, rezignovali. 

Stejně tak, začneme-li hovořit o fungování zrcadlových neuronů během divadelního představení, 

budou naše informace prozatím kusé, podobně jako když se snažíme z fragmentů divadelní hry 

klasické doby dedukovat celý obsah hry. Možná jsme zvolili správnou, možná špatnou hypotézu. 

Nicméně výrok, že „teatrologie nemá zapotřebí exaktního dokazování svých poznatků“17 znamená, 

že nebudeme mít hypotézu žádnou. Přitom kognitivní věda reálný výzkum divadla potřebuje. 

Teatrologie se (ne)„může těmito experimenty, jež jsou v jiných oborech přece jen lépe proveditelné 

a hlavně opodstatněnější, jen inspirovat“18. Může pracovat s analogiemi, ale neměla by rezignovat 

na ambici vybudovat svůj vlastní výzkum. Jestliže od kognitivních metod hned požadujeme 

celistvý pohled, například na představení Hamleta např. na Shakespearovských slavnostech, pak je 

to jako bychom od teatrologů zabývající se Králem Oidipem požadovali kompletní rekonstrukci, 

jak přesně vypadalo první uvedení Sofoklovi hry. Skládáme z fragmentů. Není třeba kognitivní 

metody aplikovat okamžitě na komplexní celek (a je to i riskantní), ale využít dílčí prvky, které 

zkoumat můžeme. Příkladem je herecká práce s tělem. Na videozáznamu z tréninku Grotowského 

 
14 SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Přel. Břetislav Hodek. 1. [vyd.]. Praha: Dilia, 1980. s. 30. 
15 KYSOVÁ, Š. H. Metafory, kterými hrajeme. Op. cit., s. 80. 
16 Pro tuto chvíli jako dva základní elementy divadelního představení. 
17 KYSOVÁ, Š. H. Metafory, kterými hrajeme. Op. cit., s. 80. 
18 KYSOVÁ, Š. H. Metafory, kterými hrajeme. Op. cit., s. 80. 
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Laboratoria můžeme pozorovat detailní práci na pohybu ruky19. Sledujeme zaměření pozornosti 

na konkrétní části těla a jejich synchronizaci. Herci rozfázovávají zapojení jednotlivých 

anatomických celků těla. Jedná se o prvek přenositelný do budoucí inscenace. Takový prvek je pro 

kognitivní vědu v současnosti již uchopitelný. Při závěrech, které z výzkumu plynou, nemůžeme 

počítat s jejich přenesením jedna ku jedné do celku divadelního představení. Stejně jako se pohyb 

bude lišit v kontextu, v němž je zasazen, bude se lišit i jeho kognitivní zpracování. Neznamená to 

ovšem, že nebudou jeho složky přítomny vůbec. 

 

2.4 Zichův pohled na analýzu 

Samotný problém analýzy je starší než existence kognitivních věd. Příklady z českého 

prostředí nalezneme v Zichově Estetice dramatického umění: „Abychom došli k teorii 

dramatického umění, která by nejenom neodporovala umělecké zkušenosti, ale vystihovala ji co 

možná nejvhodněji, obrátíme postup svého bádání. Místo syntetické cesty, jež skládá dramatické 

dílo z různých umění, podnikneme jeho analýzu. Již na počátku této studie určili jsme dramatické 

dílo jako vjem, jež máme při divadelním představení. Z toho plyne, že dramatické dílo existuje 

v našem vědomí jako fakt psychický a že tedy jeho analýza musí být psychologická a stejně i popis 

výsledků, k nimž touto analýzou dojdeme.”20 Zich tak ukazuje, že při analýze dramatického umění 

užíváme termínu vjemu, k němuž je potřeba přistupovat psychologickou cestou. S tím si pokládá 

otázku: „Nezničí se takovou analýzou, jež je vždy něco umělého, jeho estetický ráz? Toto 

nebezpečí by nám skutečně hrozilo, kdybychom rozbor provedli až do konce, jak se v psychologii 

děje.”21 Bohužel nemáme k dispozici vysvětlení, co obratem „až do konce” přesně myslí. Nicméně 

dále v textu se dozvídáme, že: „Musíme tudíž analýzu provést jen tím směrem a jen tak daleko, 

aby složky rozborem dosažené zůstaly ještě esteticky působivé. Především to znamená, že nesmíme 

nikde oddělovat složku obsahovou od citové.”22 Nárok estetické působivosti lze udržet, jestliže, 

jak definuje Mukařovský estetickou funkci, zachováme „schopnost izolovat předmět jí dotčený, 

upoutávat pozornost k samotné věci nebo znaku, k jeho formě nebo aktu“23. Tedy při analýze 

musíme mít stále na paměti znakovou povahu dramatického umění. Příkladem může být souboj 

Hamleta s Laertem. Pokud bychom mu odebrali jeho znakovou povahu, museli bychom k němu 

 
19 Contemporary Arts Media – Artfilms. Training at Grotowski's "Laboratorium" in Wrozlaw in 1972 Screener. 

In: YouTube [online]. [cit. 13. 5. 2020]. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=dRyLLTvs00c&t=256s>. 
20 ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1986. s. 35. 
21 ZICH, O. Op. cit., s. 35. 
22 ZICH, O. Op. cit., s. 35. 
23 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. [online]. [cit. 15. 5. 2020]. 

URL:<https://is.muni.cz/el/phil/jaro2009/DVT065/um/Mukarovsky_Esteticka_funkce__norma_a_hodnota_jako

_socialni_fakty.pdf>. s. 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=dRyLLTvs00c&t=256s
https://is.muni.cz/el/phil/jaro2009/DVT065/um/Mukarovsky_Esteticka_funkce__norma_a_hodnota_jako_socialni_fakty.pdf
https://is.muni.cz/el/phil/jaro2009/DVT065/um/Mukarovsky_Esteticka_funkce__norma_a_hodnota_jako_socialni_fakty.pdf
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přistupovat jako k reálnému souboji mezi dvěma muži. Lidská mysl je na takový posun citlivá, 

resp. pokud není, dochází k hrubému narušení divadelní iluze. Pro to bychom ze současného 

pohledu nepoužili obrat „oddělování obsahové složky od citové“24. Dnes přijímáme city jako 

v podstatě neoddělitelné od obsahového sdělení. Jedná se pouze o podobu a míru, v níž se citové 

zabarvení ve vztahu k obsahu nachází. Domníváme se, že Zichův záměr byl poukázat na citový 

rozměr, který znak na jevišti vzbuzuje. K osobám, věcem a událostem na jevišti přistupujeme právě 

s ohledem na projev citového zaujetí, a nikoliv na obsahovou funkčnost. Jestliže dojde na scéně 

k souboji Hamleta s Laertem, zajímá nás nejen, jak to dopadlo, ale pocity vzbuzuje právě, jak to 

bylo provedeno. 

 

2.5 Zahraniční proudy 

 „Pochopení, jak lidé vnímají svět a konstruují své zkušenosti, je úkolem kognitivní vědy.“25 

Způsobů, jak vnímání a konstrukci zkoumat, je obrovské množství, a proto se někdy zdá, 

že kognitivní věda zdánlivě nemá hranic. Jak jsme si ukázali, historicky se kognitivní věda zrodila 

ze snahy pochopit, jakým způsobem dochází ke zpracování informací. Stala se tak určitou reakcí 

na behavioristický proud psychologie, v němž byl důraz kladen na vnější impulsy a následné 

chování na úkor zájmu o vnitřní podstatu procesů26. Zároveň se kognitivní věda zrodila ve chvíli, 

kdy začalo docházet k rozvoji počítačových technologií a nabízela se tak otázka, jak je vnitřní 

prostředí organismu nastaveno ke zpracování informací. Odtud, jak soudíme, lze sledovat jistou 

rezervovanost až skepsi v aplikaci kognitivní vědy v oblasti umění, které, jak uvádí Šípek, se ze své 

podstaty vymyká vysvětlení27. Důsledkem toho lze v kognitivně teatrologické literatuře vysledovat 

celou škálu přístupů. Od výrazně kognitivního, který mezioborové uvažování vede přes 

kognitivistickou metodologii a strukturaci textu, v němž se ztrácí návaznost na teatrologické 

uvažování. Přes vyvážený přístup, za jehož příklad považujeme dále uvedenou práci Jiřího Šípka. 

Až po výhradně teatrologický, v němž je kognitivní uvažování jen doplňkem uvedeným 

bez hlubších souvislostí. V takovém případě jsou pojmy, jako např. zrcadlové neurony (ZN), 

uvedené bez kontextu, v němž je tato část, v případě ZN neokortexu, zapojena. Mezioborová 

literatura proto bývá některými badateli rozčleněna do dvou kategorií, kde sekce „kognitivní vědy” 

odpovídá kognitivnistickému přístupu a „kognitivních studií” teatrologickému přístupu. Viz 

například komentář z rozhovoru s maďarským teatrologem Ákosem Seressem: „[…] domnívám 

 
24 ZICH, O. Op. cit., s. 35. 
25 MCCONACHIE, Bruce. Doing things with image schemas: The cognitive turn in theatre studies and the 

problem of experience for historians. Theatre Journal, 2001, 53.4: s. 575. 
26 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. s. 20 a 24. 
27 ŠÍPEK, Jiří. Psychologické souvislosti scénické tvorby. Praha: KANT, 2010. Disk. Malá řada. s. 116. 
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se, že v kognitivních studiích28 existují dvě skupiny vědců – „měkká“ a „tvrdá“. Měkká znamená 

teorii, která bývá považována za spekulativní, a tvrdá znamená práci v laboratoři a v oblasti 

neurobiologie atp. V současné době považuji za jednu z nejméně šťastných tendencí, že se 

například Bruce McConachie a další vydali tímto směrem – k neurobiologii a k evoluční 

biologii.”29 Dále v rozhovoru se ukazuje, že uvedené dělení znovu vnáší do uvažování dichotomii 

těla a mysli: „Já si však myslím, že bychom neměli zapomínat, že naším záměrem je interpretace 

a že pracujeme s kulturou a ne s tělem [ve smyslu např. lékařského zkoumání] atd.”30 A to ve chvíli, 

kdy na možnosti jejího překonání poukazuje Gabriel Sofia v článku Divadlo jako živý systém, 

když varuje před „bariérami úzkého oborového zaměření“.31 

 

2.5.1 Vybrané publikace a jejich formát 

Na základě uvedeného lze sledovat, v jakém formátu se o kognitivní teatrologii píše. 

Takové měřítko je samozřejmě značně hrubé, abychom podle něj předem soudili konkrétní text, 

ale je jistým orientačním znakem. Jestliže se jedná o dílo s experimentální složkou, pak je často 

nejprve publikováno ve formě článku. Až posléze je jeho přínos a dopad zhodnocen v rozsáhlejší 

publikaci. V hrubém rozlišení proto můžeme v kognitivní tetralogii nalézt publikace, které jsou 

souhrnem článků od různých autorů např. Theatre and cognitive neuroscience (2016) nebo 

publikace, na níž se odkazuje spousta dalších prací z oboru Performance and cognition (2006). 

V návaznosti na publikované články pak autoři vydávají souhrnné publikace. John Lutterbie článek 

z Performance and cognition (2006) rozvíjí v publikaci Toward a general theory of acting (2011). 

Systematicky se tak věnuje linii herecké práce ve vztahu ke kognitivní vědě. Bruce McConachie 

článek Doing Things with Image Schemas (2001) rozvíjí dále např. v publikaci Theatre and Mind 

(2012). McConachie má v kognitivní teatrologii široký záběr, ale můžeme u něj sledovat témata 

jako např. emoce či paměť ve vztahu kognitivního a psychologického pohledu ve spojení 

s divadelně vědním výzkumem. Oběma tématům např. v publikacích Engaging audiences (2008) 

a Theatre and Mind (2012) věnuje zvláštní kapitoly. Vzhledem ke snaze zprostředkovat výzkum 

v konkrétní oblasti kognitivní teatrologie, vznikla pod vedením editorů Johna Lutterbie a Nicola 

Shaughnessy speciální edice s názvem Performance and Science: Interdisciplinary Dialogues. 

 
28 Zde, naneštěstí, není dělení na „vědu“ a „studia“ dodrženo, tak jak jej Kysová uvádí v návaznosti na 

McConachieho (KYSOVÁ, Š. H. Metafory, kterými hrajeme. Op. cit, s. 80.), ale Seress zavádí dělení na 

„měkkou” a „tvrdou” sekci kognitivních studií.  
29 KYSOVÁ, Šárka Havlíčková – SERESS, Ákos. Hledání nové perspektivy: rozhovor s Ákosem Seressem o 

kognitivní teatrologii. Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 242. 
30 KYSOVÁ, Š. H. - SERESS, Á. Op. cit, s. 243. 
31 SOFIA, Gabriele. Divadlo jako živý systém. Neurovědy, biologie a komplexita při studiu vztahu mezi hercem 

a divákem. Divadelní revue 21, 2010, č. 1, s. 53. 
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Konkrétní titul pak nahlíží skrze jednotlivé články autorů danou problematiku, například vztah 

divadla a paměti Performing the Remembered Present (2007), vztah divadla a psychologie 

Performing Psychologies (2018) nebo vztah divadla a medicínsky pojatého těla Performance and 

the Medical Body (2018). Dané téma kognitivní teatrologie je tedy možné sledovat po linii 

konkrétního autora, zaměření konkrétní publikace nebo na základě příspěvků ve sbornících 

k danému tématu. Téma vnímání divadelního publika je přítomno například u autora Bruce 

McConachieho, jeho publikace Engaging audiences (2008) a sborníku Affective Performance 

and Cognitive Science (2013). Protože se jedná o osobu věnující se tématu soustavně, přiblížíme 

si některé z jeho prací blíže. 

 

2.5.2 Bruce McConachie 

Americký profesor Bruce McConachie působící na University of Pittsburgh je jednou 

ze zásadních osobností kognitivní teatrologie. Mimo výzkum v této oblasti, se systematicky 

věnoval a publikoval řadu knih o historiografii divadla, např. Theatre for Working-Class Audiences 

in the U.S. (1985) nebo Melodramatic Formations: Theatre and Society in the U.S. 1820-1870 

(1992), za níž byl také oceněn American Society for Theatre Research (ASTR)32. V současnosti je 

často spojován s již zmíněným sborníkem článků Performance and Cognition (2006), na kterém 

jako editor spolupracoval spolu s Elizabeth Hart. Sborník je často citován v souvislosti s pozdějšími 

publikacemi o kognitivní teatrologii. Maďarský badatel Ákos Seress za klíčovou považuje už jeho 

dřívější studii Doing Things with Image Schemas (2001), která, dle jeho závěrů, spolu s monografií 

Shakespeare’s Brain. Reading with Cognitive Theory Mary Thomas Crane (2001) znamenala 

začátek kognitivní teatrologie33. Nicméně zřetelný kognitivní tón lze najít již v McConachieho 

práci z devadesátých let Metaphors we act by (1993). 

Již v podtitulu této studie z počátku devadesátých let najdeme tři důležité pojmy – 

kinesthetics, cognitive a psychology. V úvodu si pokládá otázku, „co mají tyto pojmy 

společného?“34 Ukazuje se tak, že kognitivní teatrologie se rozvíjela již v tomto období a objev 

zrcadlových neuronů ji dále katalyzoval. McConachie ve studii uvádí, že k jej názvu inspirovalo35 

dílo Metafory, kterými žijeme a aplikuje Lakoffův a Johnsonův výklad na dílo Tennesseeho 

Williamse Tramvaj do stanice touha, zejména pak na filmové zpracování, v němž se zabývá 

 
32 University of Pittsburgh. Bruce McConachie [online]. [citováno 25. 05. 2020] 

URL:<https://www.play.pitt.edu/people/bruce-mcconachie>.  
33 KYSOVÁ, Š. H. Metafory, kterými hrajeme. Op. cit, s. 68. 
34 MCCONACHIE, Bruce A. Metaphors we act by: Kinesthetics, cognitive psychology, and historical 

structures. Journal of Dramatic Theory and Criticism, 1993, s. 25. 
35 MCCONACHIE, B. Metaphors we act by. Op. cit., s. 27. 

https://www.play.pitt.edu/people/bruce-mcconachie
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ztvárněním Stanleyho Kowalského hercem Marlonem Brando. Všímá si, jak u diváků dochází 

k prolínání schémat v Brandově herectví36, v čemž je, podle nás, již znát to, co se později plně 

rozvine v obratu conceptual blending (koncepční mísení). Mimo vnímání skrze metafory můžeme 

zaznamenat zmínku o Ekmanově výzkumu emocí37 - téma, které opět rozpracuje ve svých 

pozdějších pracích. Již tehdy v této studii můžeme vysledovat témata, jimiž se zabývá za dalších 

devatenáct let v knize Theatre and Mind (2012), kdy už je povědomí o kognitivní teatrologii daleko 

širší.  

Theatre and Mind vychází jako jedna z knih v edici, která se soustavně věnuje divadlu. 

Vždy v titulu uvádí pojem divadla ve spojitosti s dalším tématem, např. Theatre and Time (2014); 

Theatre and Disability (2017) nebo Theatre and Feeling (2010). Jak uvádí editoři série, je jejich 

cílem poskytnout uvedení tématu v kratším formátu čitelném na „jedno sezení”38. McConachie se 

výběru samotného titulu věnuje v úvodu knihy, neboť s názvem není zcela spokojen. Za limitující 

považuje potřebu vystihnout téma jedním slovem. Chtěl by užít průběžné formy jako minding, 

aby vyjádřil aktivní interakci mezi herci a publikem. Nakonec se ale rozhoduje zvolit pojem mind 

(do čj. přeložitelný jako mysl). Kniha je rozdělena do tří stěžejních kapitol – Playing, Acting 

a Specating. Výrazem Playing je zde obecně myšlen odkaz na herní aktivity. Část práce se věnuje 

popisu evoluce mozku a lidí, na nichž McConachie ukazuje, jak se v tomto procesu proměny 

vyvinuly i herní schopnosti člověka. Díky tomu je argumentace založena nejen na aktuálních 

vlastnostech, ale jako vyústění dlouhodobého procesu. Pojem koncepčního mísení dává do vztahu 

s empatií, emocemi a sociálními interakcemi. Je nutno poznamenat, že slovo empatie McConachie 

vnímá jako schopnost pochopit stanovisko druhého člověka. Odděluje ji od sympatie a antipatie, 

kde už porozumění stanovisku přisuzuje i určitou emoci39. V návaznosti na práci Fauconniera 

a Turnera uvádí, že to bylo cca před 50 000 lety, kdy si Homo sapiens osvojil kognitivní schopnosti 

(kam patří i koncepční mísení). V tu dobu také moderní lidé začali putovat z Afriky do oblastí 

Evropy a Asie40 a snad to byla také doba, kdy se rozvinul jazyk a náboženské rituály. V následující 

kapitole Acting se McConachie pozastavuje nad dělením na mysl a tělo, které se odrazilo i v teorii 

herectví. Dokládá jej na dvou táborech psychologického a fyzického herectví. I když říká, že by 

bylo dobré, kdyby pravda byla někde uprostřed, ve skutečnosti duální rozdělení neexistuje41. 

A jako alternativu uvádí integrující termín filozofky Maxine Sheets-Johnstone mind-full body 

 
36 MCCONACHIE, B. Metaphors we act by. Op. cit., s. 40. 
37 MCCONACHIE, B. Metaphors we act by. Op. cit., s. 30. 
38 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. VIII. 
39 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 14.  
40 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 25. 
41 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 29. 
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(do čj. hrubě přeloženo jako mysli plné tělo). Ovšem nehledě na jakékoliv pojetí tréninku mají herci 

přirozenou schopnost své tělo do určité míry ovládat. Dokazuje to na vnímání propriocepce, tedy 

ve svalech hluboko uložených smyslových signálů o pozici a pohyb. Čeština disponuje výstižným 

pojmem polohocit. Na tomto místě si dovolíme poznámku. Spousta jevů v souvislosti s lidským 

organismem je v psychologii a neurovědách zkoumána přes dysfunkčnost určitých systémů. V 

případě kognitivní teatrologie např. Bruce McConachieho, alespoň dle prostudované literatury, je 

tento přístup upozaděn. Přitom má patofyziologie, při zachování etických principů, obrovský 

potenciál ozřejmit některé mechanismy divadla. Za příklad patofyziologie prociocepce uveďme 

případ Iana, který v důsledku těžkého průběhu střevní chřipky o tuto schopnost v končetinách 

přišel. Jestliže v současnosti chce někam dojít, musí se každým pohybem vědomě zabývat42. Na 

tomto příkladu lze skrze patofyziologii sledovat, jaké schopnosti máme, aniž bychom si toho nutně 

byli vědomi. Herecký trénink může na tuto nevědomou úroveň dosáhnout a začít ji vědomě ovládat, 

aby tak ovládl stav, v němž se postava nalézá. Za příklad osvojení běžně mimovolních, tj. vědomě 

neovládaných, pohybů uveďme ztvárnění postavy Stvůry v podání Benedicta Cumberbatche 

v inscenaci Frankenstein (2011) Royal National Theatre v Londýně. V úvodní scéně, kde dochází 

k narození a prvním krokům Stvůry, Cumberbatche zřetelně ovládá třes a zkřivení končetiny, které 

je na první pohled nepřirozené a patologické. Ve svém ztvárnění dokáže jít do hloubky jinak 

mimovolních pohybů a pracovat s nimi v průběhu celé inscenace. Patologie prostupuje Stvůru 

a příběh znetvoření vyvěrá celým oduševnělým tělem. Inscenace a zejména pojetí Cumberbatche 

ukazuje, jak je studium patologií pro pochopení herecké práce a kognitivní teatrologie důležité. 

O důležitosti ovládat v hereckém umění nevědomé pohyby McConachie dále v textu hovoří 

v souvislosti s pozorováním Stanislavského při úmyslném jednání43. A doplňuje jej o Gallagherovu 

klasifikaci pohybů na reflexivní, lokomoční, instrumentální a expresivní. Pozastavuje se 

nad označením „hrát prkenně” a demonstruje na něm, jak daný herec plně neovládá ztělesnění 

role44. Pro téma naší práce je důležitý poznatek o vnímání, s nímž McConachie přichází. Totiž, že 

„se nejedná o celkový záběr okolí skrze smysly, ale jde tu o pro-aktivní vyhledávání těch malých 

částí okolí, které jsou pro naše záměry a blahobyt relevantní“45. V návaznosti hovoří o pozornosti, 

která je, ať už na vědomé či nevědomé úrovni nezbytná, a dává ji do souvislosti se schopností 

improvizovat. To znamená být schopen činit rozhodnutí, jejichž centrum je uloženo v neokortexu. 

McConachie v kapitole obratně propojuje jednotlivé kognitivní funkce, které se mnohdy studují 

 
42 EAGLEMAN, David. Mozek: váš příběh. Brno: BizBooks, 2017. s. 75-77. 
43 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 30. 
44 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 37. 
45 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 39. 
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odděleně, a tím se z nich vytrácí obraz společné synchronizace a ovlivnění. Na základě toho se mu 

daří dobře ukázat, jak to, co bylo dříve považováno v dichotomii těla a mysli za doménu např. mysli 

– emoce46, je nutně přítomno v tom, co bylo oddělováno jako tělo. Kapitola Acting tak slouží jako 

názorná ukázka argumentů, jak je daná dichotomie neudržitelná. V poslední kapitole označené jako 

Spectating (v čj. podobné výrazu sledování), se věnuje právě publiku a jeho vnímání. Kapitola je 

členěna na další čtyři podkapitoly. V první s názvem Spectatorial multitasking uvádí, že sledování 

divadelního představení není otázkou uvěření (angl. belief) jako celku, ale směsí koncepčních 

rámců, které jako diváci přijímáme. Každý z nich pak zahrnuje jiný odstín emocí, empatie, paměti, 

kulturních souvislostí apod. Jako diváci tedy zpracováváme několik rovin najednou, ale jsme 

schopni pozornost přesunout na konkrétní z nich a nechat tak za sebou každodenní realitu47. V další 

podkapitole, Emotional engagement, na hře Andělé v Americe Tonyho Kushnera demonstruje 

projevy empatie a emocionálního prožitku. Jak jsme dříve uvedli, odděluje od sebe pojmy empatie 

a emocí a na příkladech situací jednotlivých postav ukazuje, jak naše empatické naladění může 

v okamžiku změnit svůj emocionální náboj (např. v případě postavy Roye Cohna). Jednotlivé 

prožitky pak dle Plantingy označuje jako tzv. meta-emoce48. Ve třetí podkapitole, Memory 

and emotional contagion, rozpracovává kognitivní analýzu Andělů v Americe. Na příkladu 

konkrétních reálií ukazuje, jak je potřeba při studiu inscenace znát kulturní kontext, do nějž je hra 

zasazena. Uvádí reálie, které jsou divákovi v danou dobu pravděpodobně známé, a které je naopak 

třeba v dialogu postav ozřejmit. Poukazuje, že v případě emocionálního prožitku má na daného 

jedince vliv reakce okolních diváků. V závěrečné části s názvem Performative networks dále 

rozvádí myšlenku kulturních a společenských odkazů jako způsobu, jak číst další roviny, které dílo 

nabízí. Na příkladu filmového zpracování Hamleta (2000) demonstruje možnosti čtení postavy 

Hamletova otce. Tu ve filmu ztvárnil Sam Shepard, u nějž lze nalézt např. tyto tři kulturní odkazy: 

zaprvé je sám dramatikem. Za druhé se ve svých dílech, např. Buried child, zabývá tématem 

nefunkční rodiny. Za třetí během jednoho z výstupů kouří, a to v kožené bundě, což připomíná 

cowboye z tabákové reklamy na Marlboro. Přitom sám Shepard již v té době účinkoval ve filmech, 

kde sehrál postavu zosobnělého cowboye49.  McConachie tak upozorňuje, jak je pro interpretaci 

potřeba znát síť vztahů, v níž se dílo nachází. Na jejich základě se posouvá u diváků vnímání díla. 

McConachiho nejobsažnější zaměření na divadelní publikum nalezneme v knize Engaging 

audiences (2008). Samotný překlad výrazu engaging v titulu knihy není úplně snadný. Vyjadřuje 

 
46 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 42. 
47 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 55. 
48 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 60-61. 
49 MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. Op. cit., s. 70. 
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zájem, upoutanost, angažovanost. Jedná se o silnou vztažnost a zájem. (V angličtině proto obrat 

being engaged znamená též být zasnoubený.) McConachie titul publikace vysvětluje jako 

zaangažování publika s cílem být emocionálně pohnut děním na scéně, i kdyby měl znamenat 

smích vlastní pošetilosti50. Téma autor rozvádí na více jak dvě stě padesáti stranách, na nichž se 

zabývá v první části obecně kognitivním náhledem na divadelní publikum, v druhé sociální kognicí 

při sledování a ve třetí kulturní kognici v historii. V úvodu se věnuje mj. prolínání dvou odlišně 

vnímaných oborů divadla a kognitivní vědy. Předpokládá, že v příštích dvaceti letech51 nebude 

popis fungování mysli natolik kompletní, aby dokázal vysvětlit veškeré kognitivní procesy 

u diváků. Zároveň poukazuje na potřebu mít na paměti Popperův princip falzifikovatelnosti 

vědeckých teorií. Ten ukazuje, že nelze počítat (nejen) v kognitivní vědě s pravdami s velkým 

„P”52, ale pouze dosud nevyvrácenými teoriemi o fungování mysli. Současný vhled 

do problematiky je tak přechodným stádiem, než bude nahrazen přesnějším a McConachie 

předpokládá, že některé z jeho závěrů v knize budou během příštích pěti až osmi let 

přeformulovány53. Což se netýká jenom bádání v oblasti kognitivní vědy a teatrologie, ale zároveň 

i antropologie a evoluce člověka, z nichž autor taktéž často čerpá. Uvědomuje si, že se tyto obory 

mohou argumentačně velmi dobře doplňovat. Ukazuje to na publikaci Merlina Donalda Origins of 

the Modern Mind (1991), v níž autor cituje Johnsona a Lakoffa, aby demonstroval naší evoluční 

minulost na základě koncepčních metafor54. Díky tomu zaujímá Engaging audiences zvláštní linii 

kognitivní teatrologie, která argumentuje i na základě vývoje jednotlivých procesů v průběhu 

evoluce. Například v oblasti dovedností přetrvává z dřívějších dob silný vliv emoci, ačkoliv již 

mnohé dokážeme řešit pomocí jiných postupů55. Ne však celá obec teatrologů užitečnost těchto 

doplňujících pohledů sdílí, a naopak je k nim skeptická. Je tedy zřejmé, že do budoucna se v oboru 

kognitivní teatrologie bude větvit více směrů. McConachie se v textu odkazuje ke kategoriím 

kognitivní vědy jako například pozornost, zpracování jednotlivých informací (zda je o sériové či 

paralelní), rozdíly ve vnímání u mužů a žen, paměť či vědomí a prokládá je příklady zejména 

s odkazem na divadelní hry Král Oidipus, Večer tříkrálový, Strýček Váňa, Tramvaj do stanice 

Touha a Top Girls.  

Na třech pracích McConachieho jsme si ukázali, jak tento kognitivní teatrolog o oboru píše, 

a to od raného období zájmu v devadesátých letech až po současnost. V jeho případě se tak ukazuje, 

 
50 MCCONACHIE, Bruce A. Engaging audiences: a cognitive approach to spectating in the theatre. New York: 

Palgrave Macmillan, 2011. s. 1. 
51 MCCONACHIE, Bruce A. Engaging audiences. Op. cit., s. 8. 
52 MCCONACHIE, Bruce A. Engaging audiences. Op. cit., s. 8. 
53 MCCONACHIE, Bruce A. Engaging audiences. Op. cit., s. 14. 
54 MCCONACHIE, Bruce A. Engaging audiences. Op. cit., s. 118. 
55 MCCONACHIE, Bruce A. Engaging audiences: Op. cit., s. 115. 
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jak mohou donedávna značně oddělené obory navzájem pomoci ozřejmit jednotlivé jevy. Slovy 

Stanislavského: „Věda pomůže umění jen budou-li se vzájemně podporovat a doplňovat.”56  

 

2.6 České proudy 

S ohledem na rozvoj kognitivních věd po roce 1956, kdy v Československu politická situace 

nepřála plynulému vědeckému dialogu, došlo k jeho plnému zapojení až po změně vládnoucího 

režimu. Pohled, který je však kognitivní vědě vlastní, byl však ve výzkumu a teoretické práci 

přítomný již před převratem. V následující části si představíme tři práce reprezentující určitý vývoj 

myšlení o divadle ve vztahu k psychologii a kognitivní vědě. První, Estetika dramatického umění 

(1931), ukáže přítomnost témat kognitivní teatrologie již v tomto bezmála sto let starém díle. 

Druhá, Psychologie a sociologie divadla (1978), ukáže mezioborové spojení divadla a psychologie 

v sedmdesátých letech a na závěr si na práci Psychologické souvislosti scénické tvorby (2010) 

ukážeme zdařilý příklad mezioborového dialogu divadla a psychologie, resp. kognitivní vědy. 

Vybraná díla jsou samozřejmě jen stručným příkladem a nemohou pokrýt komplexnost 

teatrologického bádání v daných dobách.  

 

2.6.1 Estetika dramatického umění 

 Publikace Estetika dramatického umění Otakara Zicha je z hlediska české kognitivní 

teatrologie klíčové dílo. Ačkoliv sám Zich se s pojmem kognitivní, tak jak jej vnímáme dnes ve 

spojení kognitivní teatrologie, nemohl setkat, lze v jeho práci nalézt úvahy nad tématy, jež jsou 

kognitivní teatrologii více než vlastní. Proto k Estetice lze sice přistupovat jako k části 

teatrologického bádání meziválečné doby, ale daleko více jako k dílu ustavující dodnes využívané 

termíny. Ve srovnání s anglickým jazykovým prostředím se v češtině zavedly pojmy jako 

dramatická osoba nebo herecká postava. V angličtině se mnohé definice, které pro češtinu Zich 

zavedl, musejí znovu a znovu v odborné literatuře ustanovovat. Estetika je tedy dokumentem 

o minulosti, přínosem přetrvávajícím do přítomnosti a můžeme říci, že i možností pro budoucnost, 

protože její hypotézy lze dále rozvíjet a provádět v nich výzkum. Je potřeba říci, že myšlenky, které 

u Zicha najdeme, nejsou samozřejmě prvně v historii formulované. Zakládají se na poznatcích 

z dřívější doby. Jejich návaznost naneštěstí nelze dobře zachytit, protože Zich nezanechal v textu 

odkazy na díla, z nichž čerpal. Nicméně jeden z důvodů, proč je Zichův přístup natolik živý pro 

kognitivní teatrologii, se zakládá na jeho výkladu dramatického umění jako psychického vjemu. 

 
56 SOFIA, G. Op. cit., s. 55. podle STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví: Díl II: 

Tvůrčí proces ztělesňování: Deník žáka. Přel. Amalie Šoršová. Praha: Orbis, 1954, s. 84. 
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Podnětům z díla by mohla být věnována celá další práce. Proto alespoň ve stručnosti uveďme 

několik příkladů (zejména z části o Divadelní iluzi) věnující se tématům kognitivní teatrologie. 

 Zich dělí zkušenosti do dvou kategorií, a to na přímé a nepřímé. Do zkušeností nepřímých 

zahrnuje „zkušenosti jiných, nám sdělené, řečí nebo písmem“57. Dále je označuje jako vědomosti. 

Přímé vymezuje jako zkušenosti, jež „jsme si sami získali“58. Ty pak dále dělí na tzv. vnitřní („city 

a snahy, jež jsme kdy sami prožili“59) a vnější zkušenosti. Vnitřní zkušenosti bychom v současném 

diskurzu našli nejvíce za výrazy afekt a emoce, jemuž se podrobněji budeme věnovat dále v práci. 

Vědomosti, jako součást paměti, jsou v současnosti kategorií spadající pod obor studia paměti 

(angl. memory studies). O vnějších zkušenostech hovoří jako subjektivních ale zároveň 

evidentních. Přičemž jako argument používá ustálená spojení „viděl jsem to na své oči, slyšel na 

své uši”, v čemž lze hledat náznak práce s jazykovými metaforami, které později rozvinuli Lakoff 

a Johnson (více viz kapitola o jazykových metaforách). Označení vnější zkušenosti bychom mohli 

srovnat s psychologickou kategorií epizodické paměti zakládající se na osobní zkušenosti určité 

události. V jiné části Divadelní iluze uvádí: „V Shakespearovu Večeru tříkrálovém herečka 

představuje Violu, jež přestrojivši se, vydává se za šlechtice. Tu se nám druží tedy k vjemu trojitá 

představa: jednak technická, jednak dvojí obrazová.”60 Přičemž nad uvedeným příkladem v textu 

udává, že „podstata tzv. divadelní iluze je v divadelním zaměření, jež, jako speciální případ 

zaměření obrazového, potlačuje cit skutečnosti a vybavuje k vjemům dvojí představu významovou, 

technickou a obrazovou.”61 Zich zde zmiňuje důležitou věc, totiž, že dochází k potlačování citu 

skutečnosti. Tato schopnost, jisté mentální okruhy a procesy potlačovat, stojí za schopností odlišit 

skutečnou percepci od myšleného, resp. možného. Jestliže neuronální okruhy zodpovídající 

za inhibici z nějakého důvodu nefungují, dochází k abnormálním stavům. Například začneme 

považovat jistý druh myšlenek za hlasy, které nám přikazují, co máme konat a nedokážeme 

takovému řízení vzdorovat. Z hlediska motoriky si případ, kdy nedochází k potlačení určitého 

okruhu, ukážeme dále v práci na zrcadlových neuronech. 

 Uvedené příklady mají sloužit jako ukázka možné inspirace pro kognitivní teatrologii v díle 

Otakara Zicha. Při čtení je nicméně potřeba brát zřetel na dobu a stav divadla, v němž byla Estetika 

napsána. Příkladem může být pojetí přísného dělení jeviště a hlediště. “Je naprosto nepřípustné, 

aby se svět jeviště míchal se světem hlediště. […] Činí-li se teď pokusy, aby herci vystupovali 

i v hledišti, je to umělecká absurdnost. Jedině prostory pro orchestr lze užít tak či onak, neboť je 

 
57 ZICH, O. Op. cit., s. 294. 
58 ZICH, O. Op. cit., s. 294. 
59 ZICH, O. Op. cit., s. 294. 
60 ZICH, O. Op. cit., s. 285. 
61 ZICH, O. Op. cit., s. 285. 
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neutrální. […] Umění taneční by to sneslo, ne však umění dramatické, jež je obrazové: to prostě 

pomíjí, měníc se ve skutečný, jen esteticky upravený život, jako třeba při karnevalu.”62 Jedním 

z nejvýraznějších příkladů, se kterými se v současnosti u nás můžeme setkat, ukazující, že se 

nejedná o „uměleckou absurdnost“, je imerzní divadlo. V něm se nejen zcela ruší dělení jeviště 

a hlediště, ale přestává v něm fungovat i rozdělení na místa tvorby divadelního znaku a místa 

vnímání znaku. Dochází k prolnutí světa herců a diváků s tím, že herce vyděluje vědomí určitého 

scénáře, bodu, kam se ubírat či naopak čemu se vyhnout. Na druhou stranu zůstává v tomto případě 

relevantní Zichova poznámka o esteticky upraveném životu a karnevalovém prvku. Jejich analýza 

je však již nad rámec této práce. 

 

2.6.2 Psychologie a sociologie divadla 

 Psychologie a sociologie divadla (nástin problematiky) je publikací ve formátu 

univerzitních skript. Pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy vypracoval Přemysl Maydl 

publikaci členěnou do tří částí, a to 1) Společnost a divadlo; 2) Divadelní inscenace jako kolektivní 

výtvor a 3) Divadelní publikum. Autor označuje předkládanou práci za „nástin problematiky“, 

a není proto podle něj „úvodem do těchto disciplin, ani pokusem o jejich vytváření“63. Vzhledem 

k omezenému rozsahu, a naopak široce pojatého titulu je pochopitelné, že skutečně publikace 

nemůže přesahovat více než nástin problematiky. De facto se zabývá sociologií, psychologií tvůrců 

a psychologií diváků současně, a to ještě se zřetelem na činohru. Stranou nechává např. hudební, 

loutkové divadlo či pantomimu64. Vzhledem k tomu jsou mnohá témata pojata ve velké stručnosti. 

Zároveň je publikace ovlivněna politickou rétorikou komunistického režimu tehdejšího 

Československa, viz například: „Marxismem koncipovaný problém osobnosti a její úlohy 

v dějinách tu stojí před podnětným polem aplikace na divadelně vědní problematiku.”65 nebo 

„Dramatici se dostali k politickým tématům vykořisťování, bídy pracujících cynismu 

privilegovaných, společenské nerovnosti.”66 či „V ní se zrcadlí funkce divadla pro diváky, v níž se 

například velmi silně projevuje buržoazní koncepce nízké a vysoké kultury.”67 Čtení předloženého 

dokumentu je proto nutné na mnoha místech brát s rezervou i vzhledem k tomu, že se s ohledem 

na preferovanou ideologii formuje důraz na určité tvůrčí a společenské jevy. Ve srovnání se 

Zichovou Estetikou se tak jedná o vklad, který daleko dříve zastaral. Na druhou stranu se pokouší 

 
62 ZICH, O. Op. cit., s. 289-290. 
63 MAYDL, Přemysl. Psychologie a sociologie divadla: nástin problematiky. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1978. s. 5. 
64 MAYDL, P. Op. cit., s. 4. 
65 MAYDL, P. Op. cit., s. 17. 
66 MAYDL, P. Op. cit., s. 53. 
67 MAYDL, P. Op. cit., s. 111. 
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o mezioborový přesah divadelní vědy a psychologie, kde podkapitoly „Psychologie diváka“ 

strukturuje podle kategorií vlastní i současnému kognitivně teatrologickému bádání, např. 

motivace, vnímání atd. Autor sám v předmluvě uvádí, že na toto téma existuje jen málo 

empirických výzkumů68, jejichž možné provedení, jak jsme si ukázali, je v současnosti nadále 

předmětem divadelně vědní diskuze. Jejich provedení připouští jako reálné a upozorňuje, že se zde 

nejedná pouze o přínos samotné divadelní vědě69. V podkapitole „Hodnocení a divadelní zážitek“ 

upozorňuje na odlišné hodnocení vzhledem k „intelektuální a emocionální náročnosti“70. Ačkoliv 

zmiňuje jev pouze ve stručnosti, a hrozí proto jeho zkreslení, lze v tomto případě vidět např. náznak 

myšlenky Csikszentmihalyiho a jeho termínu flow. V podkapitole „Návštěva divadla“ nastiňuje 

problematiku změněného vnímání s ohledem na pozornost zaměřenou na divadelní iluzi, v jejímž 

důsledku dochází po skončení představení k postupné „adaptaci na normální realitu“71. Většina 

těchto hypotéz není podepřena odkazem nebo citací na literaturu, což by bylo záhodno například 

u silných tvrzení jako například: „S realitou světa zobrazeného filmem se divák ztotožňuje 

intenzivněji než s realitou, k níž poukazuje divadelní obraz.”72 Následnou argumentaci opírá 

o záběr zorného pole, u něhož předpokládá, že je v divadle menší než u filmu. Což je sporné, 

a právě zde by bylo potřeba argumentaci podepřít empirickým výzkumem či citací. Celkově tedy 

Maydlova publikace představuje soubor někdy příliš zkrácených, někdy sporných tvrzení. Jedná se 

však v českém prostředí o jedno z mála děl, které se věnuje specificky divadelnímu publiku 

z pohledu psychologie.  

 

2.6.3 Psychologické souvislosti scénické tvorby 

 Psychologické souvislosti scénické tvorby Jiřího Šípka představují pro teatrologické bádání 

unikátní dílo, a to nejen v českém, ale též v mezinárodním srovnání. Důvodů je několik, z nichž 

uvedeme dva klíčové. První se zakládá na odborné poučenosti jak v oblasti dramatického umění, 

tak v oblasti psychologie. V práci se Šípek věnuje pojmům jako distance, empatie či emoce, a to 

se schopností vystihnout podstatu v teatrologické i psychologické rovině problému. Vysvětlení 

jednotlivých témat opírá o odkazy na autory obou oborů. Jak poznamenává: „Psychologii je pro 

umění nejvýhodnější využít jako partnera, event. pomocníka, a ne jako zásadní vysvětlující 

nástroj.”73 Uvedený pohled nejen uvědomělé, ale i praktikované vyváženosti je pro rozvoj 

 
68 MAYDL, P. Op. cit., s. 3. 
69 MAYDL, P. Op. cit., s. 114. 
70 MAYDL, P. Op. cit., s. 116. 
71 MAYDL, P. Op. cit., s. 120. 
72 MAYDL, P. Op. cit., s. 109. 
73 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 116. 
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kognitivní teatrologie klíčem k případnému rozvoji oboru. Druhým důvodem, díky němuž stojí 

publikace za pozornost, je konkrétní provedení experimentu a jeho zhodnocení. Jedná se o ukázku, 

že lze dílčím způsobem zkoumat komplexní organismus dramatického umění. Šípek využívá 

psychologické metody Rorschachova testu (ROR). U něj má dotyčný člověk určovat/vložit význam 

do neurčitých obrazců vzniklých otiskem na papíře a zodpovědět otázku „Co to může být?”74. 

Přičemž Rorschachovské podněty by neměly být ani snadným obrazem reality (poddistancování) 

ani tomuto světu se zcela vymykajícím fenoménem (naddistancování)75. Cílem je „strukturovat 

původní neurčitost percepčního pole“76, čehož se zejména využívá v klinické praxi 

k diagnostikování patologických psychických stavů. Šípek však poukazuje na obecnou vlastnost 

testu poukazovat na schopnost rozvíjet abstraktní vjemy do konkrétních tvarů a situací. Testu 

podrobil specificky vybranou skupinu umělců a osob pohybující se mimo uměleckou sféru77. Bližší 

seznámení se s průběhem a výsledky testu je nad rámec našeho představení publikace. Nicméně 

ukazuje se, že lze zažitými metodami reflektovat způsob tvorby a projevy dramatického umění. 

V případě této práce je provedený experiment pozoruhodný s ohledem na vnímání uměleckých děl 

samotnými umělci. Tedy když se umělci stávají diváky. Napovídá o jejich rozvinutém vnímání, 

eruptivních emocí, témat ohně či krve nebo rozvinuté fantazii78. Šípek zároveň poukazuje 

na schopnost tyto asociace vědomě ovládat a sebereflektovat jako znak určité praxe v oboru, 

a naopak impulsivnost až exhibicionismus jako charakteristiku amatérských herců79. Uvedený 

poznatek přejímá z jiných studií a připouští jej jako možnost dalšího testování pomocí ROR. Z 

pohledu kognitivní teatrologie jsou Psychologické souvislosti scénické tvorby dobrým vzorem pro 

mezioborovou spolupráci, např. v teoretické rovině fenomén zrcadlových neuronů propojuje nejen 

s prací Otakara Zicha, ale sleduje jeho ozvuky v pracích Jiřího Frejky a Václava Tilleho, a zároveň 

v praktické rovině pro přípravu a vedení experimentů, v nichž se reflektuje dramatické umění. 

*** 

 Všechna tři uvedená díla nám poskytují vhled do způsobu, jakým divák vnímá divadelní 

představení. Zichův lze spatřit v podrobné práci s jazykem, která odkrývá jednotlivé psychické 

fenomény, jako uvedená teorie paměti či vnímání jednotlivých vrstev scénického jednání. Maydlův 

příspěvek sahá přímo po mezioborovém vyjádření. Jeho práce je prodchnuta politickou 

interpretací. Zároveň však poskytuje v kontextu divadla psychologické pojmy, které plně rozvíjí 

 
74 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 81. 
75 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 81. 
76 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 93. 
77 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 103. 
78 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 108.  
79 ŠÍPEK, J. Op. cit., s. 91.  
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kognitivní věda, a na kterých krystalizuje diverzita diváků – motivace atd. Šípek pak přináší 

uplatnění terminologického a metodologického aparátu v konkrétním pokusu. Jak jsme již uvedli, 

vybrané práce jsou jen zlomkem kognitivně teatrologického bádání. Například v Jaroslav Vostrý 

v příspěvku Scénické působení a zrcadlové neurony (2009) pro časopis Disk uvedl v českém 

teatrologickém prostředí popis zrcadlových neuronů a závěry výzkumu dal do souvislosti se 

Zichovým obratem vnitřně hmatových vjemů. V jeho práci tak najdeme podstatné postřehy 

k vnímání diváků, např.  „[…] divácký zážitek také souvisí s anticipací a jeho druh a síla závisí na 

tom, nakolik se naše očekávání shoduje či (kupodivu) neshoduje s tím, čeho jsme nakonec opravdu 

svědky.”80 Na daném postřehu lze dále rozvinout jedinečný postup anticipace diváka ve vztahu 

k paměti a emocím. Vostrého dílo tak má jednoznačný přínos pro terminologický dialog mezi 

teatrologií a kognitivními vědami. Dále se z terminologického hlediska pokusila propojit 

McConachiho teorii blendu (užívaného v angl. jako conceptual blending - čes. koncepční mísení) 

a strukturálně-sémiotický přístup Kateřina Součková na konferencích Perspektivy teatrologie 

(2017 a 2018). Spolu s Šárkou Havlíčkovou Kysovou (např. skrze citovanou práci Metafory, 

kterými hrajeme), představila české veřejnosti mj. McConachieho práce, důležité pro současný 

kognitivně teatrologický pohled na diváka. 

 
80 VOSTRÝ, Jaroslav. Scénické působení a zrcadlové neurony. Disk, červen 2009, č. 28. s. 20. 
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3 CHYTÁNÍ ZNAKU 

 Divadlo je dramatický zápas sémiotiky. Přirovnejme jej k baseballovému utkání. Autora 

inscenace81 v něm zastupuje nadhazovač, roli herce zastupuje pálkař a na pozicích diváků jsou 

polaři. Vyjděme přitom z popisu divadla jako vespolného jednání osob na určitém prostoru. V první 

části kapitoly se zaměříme na prostorovost a v následné rozebereme vespolné jednání. 

 

3.1 Prostorovost 

Hráči přicházejí na hřiště. Vědí, že právě na daném místě se může zápas odehrát, a proto 

přirozeně přijímají pravidla daného prostoru. (V případě kukátkového divadla se prostor tradičně 

dělí na dvě části, a to jeviště a hlediště. S ohledem na případně odlišné umístění herců a diváků dle 

autorského záměru82 je příhodnější rozdělit prostor na místo pro hru a na místo pro vnímání složek 

divadelního znaku83.) Neznamená to, že by baseball nešel hrát mimo prostor vybudovaného 

stadionu, resp. hřiště. Lze jej odehrát s jistým uzpůsobením na louce. K uskutečnění může dojít 

i uprostřed křižovatky. V takovém případě nese realizace v porovnání s prostorem hřiště určitá 

rizika.  

Divadelní hra se chová podobně, neboť ji zpravidla očekáváme v předem vymezených 

a společensky obecně přijímaných prostorech84. V nich je mnohé uzpůsobeno, aby byl průběh hry 

plynulý. Někdy tyto prostory označujeme jako označujeme tzv. zázemí (v případě divadla 

a baseballu se mnohé pojmy z prostoru zázemí podobají nebo značně překrývají - např. šatna, 

pokladna, kanceláře vedení nebo kabina osvětlovače). Rozsáhlé zázemí je náročné na provoz anebo 

nevyhovující představám souboru, a proto se divadelní aktivity přesouvají do náhradních prostor, 

které však iluzi hry mohou důsledku posílit. Baseballovou hru na posečené louce tak můžeme 

přirovnat k umístění divadelní inscenace do alternativního prostoru, jehož primární funkce je 

přirozeně odlišná, ale uzpůsobením prostoru dávají tvůrci najevo, že na daném místě bude 

divadelní představení probíhat. Příkladem budiž projekt umělecké skupiny Oldstars Hamlet 

 
81 V případě našeho příměru je obsaženo v postavě nadhazovače neboli autora inscenace, několik rolí. („Herec 

přebere od dramatika slovo, a to se stane součástí jeho komplexního psychosomatického aparátu, a tím i přímou 

složkou jeho dramatického jednání.“ /ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení. (Vztah noetického a 

ontologického principu v divadelním umění). Divadelní revue 10, 1999, č.1., s. 5./) Od autora, přes režiséra, 

scénografa a další osoby podílející se na vzniku inscenace. Jejich pohledy na realizaci inscenace se mohou různit, 

ale v důsledku vydávají impuls, který je (anebo z nějakého důvodu nemusí) být herci přijat.  
82 Například v inscenaci Národního divadla Za krásu (2019) nebo v inscenaci Komorního divadla Komedie 

Antiklimax (2003) bylo zvoleno pro inscenace řešení, při němž byly prostory jeviště a hlediště prohozeny, tj. diváci 

seděly na jevišti a vlastní inscenace se odehrávala v prostoru hlediště. 
83 ETLÍK, J. Op. cit., s. 5. 
84 „Klíčem k divadelnímu zaměření je vše, co vnímáme před početím hry a leckdy ještě při jejím počátku: vstup 

do divadla, hlediště naplněné obecenstvem, jevištní rámec s oponou, jež se na dané znamení zvedne.” ZICH, O. 

Op. cit., s. 286. 
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na Helfenburku (2012). Zřícenina gotického hradu Helfenburk nacházející se nedaleko Bavorova 

je v současnosti využívaná jako turistická atrakce. Skupina Oldstars se rozhodla využít prostor 

hradu pro uspořádání divadelního festivalu, na němž odehrála Shakespearova Hamleta 410 let od 

jeho premiérového uvedení. Prostory Helfenburku se tak skrze divadelní iluzi proměnily v hradby 

dánského Elsinoru85. Funkce místa, coby pamětihodnosti na turistických procházkách, 

se proměnila ve funkci divadelní, kde prostor přirozeně koreloval se zasazením děje hry. 

  Posun místa pro hru lze vést ještě dále a přenést jej na zmíněné prostranství „křižovatky”. 

Zde začne realizace záměru výrazně narážet, neboť primární funkcí křižovatky není její využití pro 

hru. Není to nemožné, ale v takovém případě se zakládá na předem dohodnuté proměně funkce 

prostředí, viz například uzavření silnic v centru města za účelem pořádání maratonu. Pokud ovšem 

k obratu ve vnímání prostoru nedošlo, vyplývá z rozehrání baseballového zápasu v prostoru 

křižovatky konflikt funkcí a zájmů skupin, které se na ní pohybují.  

Ačkoliv by se také v případě dramatického umění umístění hry do prostoru „křižovatky” 

mohlo zdát na první pohled zcela nevhodné, skrývá v sobě potenciál, který využívají umělci 

k tvorbě happeningů a performancí. Mohou tak na neobvyklém místě vytvářet znaky referující 

o dosud nevnímaném pohledu na dané prostředí. Příkladem je performance Základy 200986 Zuzany 

Malé a Jakuba Štěpána. V rámci 5. mezinárodní bienále Industriální stopy uspořádali fiktivní 

demolici Staré čistírny odpadních vod v Bubenči s cílem nahradit ji komerčním objektem Grand 

Canal Business Center. Před vlastním zahájením performance (ve dnech 11. až 13. října 2009) 

uskutečnila dvojice autorů i mystifikační kampaň se záměrem svolat demonstraci proti bourání 

historického objektu. Projekt Malé a Štěpána využívající medialitu a ostentativnost procesu bourání 

původních staveb a jejich nahrazení doplnil téma bienále Co jsme si zbořili.  

 

3.2 Vespolné jednání 

Metafora baseballu ukazuje podstatné hledisko dramatického umění. Totiž souhru tří složek 

– autora inscenace, herce a diváka. Pokud některý z nich chybí, nelze hru realizovat. Nelze je od 

sebe oddělit. Pokud se na hřiště nedostaví autor/nadhazovač, pak nelze hru uskutečnit, neboť nemá 

herec/pálkař, co by divákovi/polaři v poli předal. Jak popisuje Jaroslav Etlík ve své studii Divadlo 

jako zakoušení „je herec na jedné straně plnohodnotným, autonomním tvůrčím subjektem, ale 

současně je také pouhým objektem, plně závislým na vůli a invenci režiséra”87. Pokud se nedostaví 

 
85 skupinaOLDstars. Hamlet na Helfenburku. monitoring mediálních výstupů v tisku [online]. [cit. 25. 5. 2020]. 

URL:<http://oldstars.cz/files/public/monitoring_2012_Hamlet_na_Helfenburku_TISK.pdf>. 
86 skupinaOLDstars. ZÁKLADY 2009 - performance Zuzany Malé a Jakuba Štěpána. In: YouTube [online]. [cit. 

20. 5. 2020]. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=dtlg05NwslE>. 
87 (výrazy zvýrazněny v článku J. E.) ETLÍK, J. Op. cit., s. 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=dtlg05NwslE
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na své místo herec/pálkař, může být autorovo dílo sebelepší, ale nedojde k jeho odpálení divákovi. 

„Selže-li herec v divadle při představení (například zdravotně), znak je buď deformován, nebo 

rovnou zanikne.“88 A do třetice, pokud se nedostaví na své pozice diváci/polaři, mohou být míčky 

metány sebeobratněji, ale nemůže dojít k jejich zachycení. Tedy přítomnost diváka je pro umělecké 

dílo klíčová. Oproti druhům umění (jako např. sochařství nebo filmu89) je v divadle jeho role 

posílena vlivem na formování reprezentujícího znaku90.  

Zmíněný vztah herec-publikum tvoří nedílnou součást divadelního představení. Dochází 

jak k přenosu informací od herců k publiku, tak k protipřenosu91 od diváků na herce. Komunikace 

je tedy vzájemná, i když se může jevit na první pohled jednostranná. Pokud by tomu tak bylo, 

zanikl by jeden z důvodů, proč i kvalitní videozáznam nezachytí bezprostřední atmosféru 

divadelního představení. Lze to připodobnit situaci hovoru, kdy jeden z účastníků hovoří a druhý 

naslouchá. To, jakým způsobem k naslouchání dochází, má vliv na mluvčího. Tedy zda se jedná 

např. o aktivní či pasivní naslouchání. V příměru k baseballu se jedná o vzájemnou interakci 

pálkaře a polařů. Pro pálkaře je zřejmé, že musí nadhozený míč co nejdovedněji odpálit, vypořádat 

se se situací, jaká mu byla dána. Nelze míč hodit zpět a nechat jej znovu nadhodit. Hod je určen 

v podobě textu, partitury či choreografie, která došla konkrétní podoby během zkušebního procesu. 

Herec v tu chvíli přijímá, co mu bylo nabídnuto a na základě svých schopností zamýšlené dílo, 

zpracovává a vysílá k publiku. Bez jeho vkladu by míč letěl dál a nedostal by se k hráčům v poli. 

Bez pálkařů v hřišti nemohou vzniknout herecké postavy coby umělecké subjekty „vzbuzující 

estetické zaměření“. A bez polařů zas dramatické osoby coby „výsledky divákovy duševní a vnitřně 

hmatové činnosti“92.  

Pálkaři a polaři v reálném čase představení sledují vzájemné postoje a reakce a jsou jimi 

ovlivnitelní. Jaroslav Etlík ve své studii popisuje situaci z inscenace Hrubínova Oldřicha a Boženy 

v Divadlo na Vinohradech (1968)93. Vzhledem k srpnové okupaci přijali diváci větu: „Přišel jsem 

do Čech, aby se nenarodilo dítě.”94 jako odkaz na vpád vojsk a došlo k posunu označované 

skutečnosti, ačkoliv označující forma, tj. pro náš případ zejména textová složka, se nijak nezměnila. 

Diváci se tedy podílejí na formování znaku a mohou na něj mít zásadní vliv. V reakci na to mohou 

například potleskem docílit opakování některé části inscenace nebo naopak projevem nelibosti 

 
88 ETLÍK, J. Op. cit., s. 4. 
89 Za předpokladu, že už při jejich vzniku nedochází k vlivu diváků, kteří by proces vzniku sledovali, popř. 

pokud by sama tvorba nebyla na přítomnost diváků vázána.  
90 ETLÍK, J. Op. cit., s. 6. 
91 Pojmy přenos a protipřenos nemám na mysli psychoanalytické termíny, ale výrazy zastupující vnímání herce 

publikem a vnímání publika herci. 
92 ETLÍK, J. Op. cit., s. 6. 
93 ETLÍK, J. Op. cit., s. 24. 
94 ETLÍK, J. Op. cit., s. 24. 



29 

 

inscenaci ukončit. Od obecného pocitu libosti a nelibosti lze pak přejít do konkrétní interpretace 

některých momentů či replik. Taková interpretace se zakládá na určité znalosti a práci s ní. 

Ve vztahu k situaci ve hře Oldřich a Božena v roce 1968 bylo zřejmé, že si publikum do divadla 

přineslo prožívanou zkušenost okupace, a proto bylo schopno obecně ustanovit atmosféru jinotaje 

– označující se tak mohlo nést v duchu předchozích představení, ale v důsledku nové skutečnosti 

se zformovalo nové označované. Na základě toho se změnila v publiku atmosféra, která ustanovila 

výrazné čtení označovaného jako reference k aktuální politické situaci. Zároveň záleží na tom, 

s jakým postojem k nově formovanému označovanému divák přistupoval. Jestliže se jednalo 

o diváka, který se vstupem vojsk Varšavské smlouvy nesouhlasil, neslo se pro něj představení 

v duchu protestu. Ti, kteří naopak s vojenskou intervencí souhlasili, brali aktualizované 

označované jako kritiku vojenské přítomnosti. Přitom nemusí být záměrem tvůrců označující 

aktualizovat ve vztahu k současnému dění. Znaková povaha dramatického umění k tomu však kvůli 

existenci protipřenosu vybízí. 

V případě vlivu publika na formovaný znak je třeba mít na paměti, že diváci jsou sice 

v souhrnu jednolitou skupinou (viz například slova publikum či obecenstvo), ale zároveň jsou 

jednotlivci schopni svou individuální odezvou ovlivnit protipřenos u dalších diváků. Nelze proto 

počítat u publika pouze s průměrem všech protipřenosů. Příkladem toho je inscenace Dejvického 

divadla Černá díra (2007). Ta se zakládá na situační komice z prostředí benzinové pumpy, kam 

průběžně přicházejí zákazníci. Po čase se znovu vracejí a v pozměněné reakci rozvíjejí situaci jinak, 

nově. Typové charaktery jednotlivých zákazníků katalyzují groteskní charakter, který s postupem 

času nabírá na intenzitě. Díky opakovanému zhlédnutí inscenace bylo možné srovnat reakce 

publika. V prvním případě docházelo k postupnému rozkrývání komického náboje inscenace 

a komický náboj se formoval postupně a zvolna na základě absurdního opakování. Při opakovaném 

zhlédnutí byli v hledišti přítomni diváci, kteří (pravděpodobně již) inscenaci viděli a výrazně 

reagovali již od prvních okamžiků, kdy se situační gagy začaly teprve postupně rozvíjet. 

V důsledku jejich reakce publikum přijalo komickou atmosféru dříve než v prvním případě. Síla 

a intenzita protipřenosu zároveň závisí na paměti jednotlivců a jejich osobní povaze. Ta může být 

přirozená, jak předpokládáme v uvedeném příkladu, anebo umělá, pokud se jedná o tzv. klaku, kdy 

je reakce konkrétních diváků předem dohodnutá a nevyplývá z bezprostřední reakce na herecké 

postavy95. 

 

 
95 Smutnou analogií divadelní klaky jsou v případě baseballu předem dohodnuté výsledky zápasů na základě 

úplatků. 



30 

 

*** 

Metafora baseballu ukazuje, že pro realizaci divadelního představení je potřeba, aby 

zúčastněné strany přijali své role. Pakliže k tomu nedojde, je průběh narušen nebo hra zcela zaniká. 

Ačkoliv se jedná o jednu ze základních podmínek, nemusí být ani ta v určitém kulturním regionu 

naplněna. V případě, že k uskutečnění hry dojde v neočekávaném prostředí, může být přijetí rolí 

pro zúčastněné složitější. Příkladem je uvedená performance Základy 2009. Jestliže divák svou roli 

odhalil a přijal, vnímal apelativní charakter performance ve vztahu k zanikajícím industriálním 

památkám. Jestliže roli neodhalil, došlo k vnímání situace jako skutečného aktu bourání nebo 

v případě odhalení role, ale její nepřijetí, jako hrubé porušení mezi realitou a divadelní iluzí. 

V důsledku hrozilo performerům trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. V závěrečné části 

jsme si pak ukázali, že vnímání v rámci přijaté role, je výrazně ovlivněno též ostatními diváky. Ti 

mohou svou interpretací posunout vnímání inscenace v kontextu určité kulturní a politické situace, 

jako tomu bylo v případě Oldřicha a Boženy, nebo rychleji nastolit její vnímání žánru inscenace, 

příklad Černé díry. Ukázali jsme si tak, že schopnost přijetí znakové podstaty divadla, je výchozí 

podmínkou pro jeho vnímání.
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4 V METAFORÁCH 

 V každém okamžiku je živý lidský organismus připraven přijímat a reagovat na okolní 

podněty. Děje se tak i v momentech, kdy se zdá, že tomu tak být nemůže96. Zachycených stimulů 

je obrovské množství, a proto na vědomé úrovni mysl operuje jen s omezeným a určitým způsobem 

selektovaným množstvím. Dejme tomu, že by divák v divadle usedl na své místo, ale pozbyl by 

schopnosti přijímané informace organizovat a interpretovat. Jeho svět by se proměnil v nesmírný 

chaos97. Byl by paralyzován a nebyl schopen se rozhodnout, co učiní dál. Vjem z polstrované 

sedačky by se zdál stejně důležitý jako vizuální vjem herecké akce, šeptání lidí v sále by se zdálo 

stejně podstatné jako dialog mezi postavami hry nebo by mu vlastní myšlenky připadaly jako 

skutečné hlasy.  Vnímat tedy znamená dát jistým informacím prioritu, interpretovat je, některé 

vypustit, jiné si domyslet. Způsoby, jak k tomu dochází, jsou založené jednak na biologických 

predispozicích člověka98 a jednak na kulturním a společenském kontextu, v němž se daný jedinec 

pohybuje. 

Myšlenky se formulují v jazykovém systému, v němž komunikujeme. Ten je založen na 

určitých principech, které dávají jistým informacím prioritu (tedy pozornost) a určují jejich vztahy 

s okolními skutečnostmi. Jak si všimli Johnson a Lakoff, tyto vztahy se často zakládají na 

specifickém vnímání prostoru a času. Svá pozorování sepsali v publikaci Metafory, kterými žijeme. 

Z té bude vycházet i následující kapitola.  

Následující část práce je rozdělena na čtyři podkapitoly, v nichž si nejprve představíme 

pojem metafory v podobě, jakou s ní Lakoff a Johnson pracují. Následně si ukážeme kritické 

zkoumání jazykových prostředků a metafor v inscenaci Jaroslava Duška Čtyři dohody. Další dvě 

kapitoly se budou věnovat našemu vnímání ve vztahu nejprve k prostoru a posléze času. Cílem je 

ukázat, jak používané jazykové prostředky formují naše myšlení a důsledkem toho i naše vnímání 

dramatického umění. 

 

 

 

 
96 Extrémním případem je situace člověka v kómatu. Studie potvrdily, že neschopnost na podněty a informace 

reagovat neznamená, že daný jedinec informace nevnímá. Jiným případem, kdy se ukázalo vnímání okolních 

informací, ačkoliv to okolí zřejmě nepředpokládalo, byla žena, která po podstoupení operace cysty propadla 

depresím. Ačkoliv byla v celkové anestezii, po čase se během hypnózy ukázalo, že zaregistrovala, jak jeden z 

doktorů použil slovo rakovina, což ji vyděsilo a mělo za následek vliv na její duševní zdraví. KASSIN, Saul M. 

Psychologie. Brno: Computer Press, 2007. s. 220. 
97 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 129. 
98 Toto rozdělení je do značné míry umělé, protože z určitého pohledu není třeba oddělovat biologické 

predispozice člověka od kontextu, v němž se jedinec pohybuje. Biologické predispozice počítají s odlišným 

společenským a kulturním ovlivnění a v důsledku jej tedy již zahrnují.   
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4.1 Metafora ve způsobu myšlení 

Metaforou zde nemáme na mysli básnický prostředek, ale prostředek, za jehož pomoci 

hierarchizujeme a interpretujeme okolní svět. Jak se ukazuje, není z tohoto pohledu metafora 

doplněk každodenní komunikace99 upotřebený při zvláštních příležitostech, jako je poezie, projev 

nebo dramatické umění, ale běžný nástroj v hovoru nebo při vnitřních myšlenkových procesech. Je 

tedy denním chlebem, z něhož je živeno naše vnímání, a nelze od něj upustit.  

Dle Lakoffa a Johnsona je: „Podstatou metafory chápání a prožívání jednoho druhu věci 

z hlediska jiné věci.”100 Tedy v podstatě její znaková povaha. Přičemž autoři v návaznosti na práci 

Michaela Reddyho uvádí, že: „Mluvčí vkládá myšlenky (objekty) do slov (nádob) a posílá je 

(potrubím) posluchači, který vybírá myšlenku/objekty ze slov/nádob.”101 Dané tvrzení pak 

dokazují na běžných slovních obratech, jako například: 

Podat mu vysvětlení tak, aby mu to došlo, je hrozně těžké. 

Tu myšlenku jsem ti poskytl já. 

Je těžké dát tu myšlenku do slov. 

Jeho zpráva přináší jenom málo nového. 

To jsou jenom prázdná slova.102 

Existence metafor, jako konceptualizačního nástroje, má za následek redukci počtu výrazů, 

s nimiž zacházíme. Důsledkem toho je nárůst důležitosti kontextu, v němž o dané věci hovoříme. 

Příkladem budiž užití prostorové metafory v souvislosti s časem, kde události za námi vnímáme 

jako uplynulé (v minulosti) a před námi jako ty, které teprve nastanou (v budoucnosti). Z kontextu 

bude ze sdělení zřejmé, že zde má mluvčí na mysli časové, a nikoliv prostorové určení, ačkoliv se 

v obou případech používají shodné výrazy.  

Proto se s užíváním metafor pojí určitá rizika možné dezinterpretace, pokud sdělení 

postrádá patřičný kontext či srozumitelnost. Za příklad si vezměme kritérium, KDY?  určitou 

metaforu použijeme. Pokud řekne ředitel a režisér v divadle: „Potřebuji si dát pauzu,” během 

procesu zkoušení nové inscenace, lze předpokládat, že pauza zde zastupuje čas, během něhož si 

např. zajde na toaletu. Pokud tu samou větu pronese během zasedání umělecké rady divadla, mohou 

si jeho kolegové samozřejmě myslet, že se jedná o stejný požadavek na čas, během něhož si dojde 

na toaletu, ale zároveň může pauza zastupovat jeho oznámení rezignace na funkci ředitele. 

 
99 Tedy vztah označující jako vehikulum neboli nádoby a označované jako obsah/myšlenky; LAKOFF, George 

– JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Vydání druhé. Brno: Host, 2014. s. 15. 
100 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 17. 
101 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 22. 
102 výběr z uvedených příkladů LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 23. 
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S užíváním metafor se proto pojí množství nedorozumění nebo dezinterpretací. Zároveň jejich 

neurčitost lze využít též pro účelovou dezinterpretaci.  

Dalším aspektem vytvořených metafor je, že „[…] metaforická strukturace je zde částečná, 

nikoli úplná. Kdyby byla úplná, jeden pojem by tím druhým skutečně byl, a nebyl by pouze chápán 

na základě toho druhého.”103 Například u připodobnění lásky k plamenu si uvědomujeme její sílu, 

energii a nebezpečí – jiskřilo to mezi nimi; zahořela k němu láskou; láska ho spaluje; rozpaluje ho. 

Nicméně to neznamená, že bychom s láskou zacházeli do nejmenších důsledků jako s ohněm – 

živili ji dřevem, hasili vodou apod.  

V důsledku rozhodování o významu metafory se každý divák dostává na „rozcestí”, na 

němž volí směr, jakým daný výrok interpretuje. Přičemž se lze z daného místa vydat jednou či více 

cestami a na základě dalších událostí své rozhodnutí případně přehodnotit. Tato dynamika je 

umožněna právě neurčitou povahou metafor. A tedy jejich neúplnost je zdrojem unikátního 

vnímání, které se mj. skládá z průběžných interpretačních rozhodnutí. Kognitivní věda popsala 

jako jeden z vlivů na rozhodování tzv. priming. Jedná se o případ, kdy předcházející podněty 

ovlivní, jak a jak rychle bude daný člověk situaci interpretovat. Přičemž daný podnět může být 

prezentovaný i jen ve velmi krátkém čase. Priming spadá do kategorie nedeklarativních 

kognitivních funkcí, což jeho ověření činí složitějším. V případě interpretace či rozpoznání 

vzhledem k primingu záleží na prostředí, jemuž je daný divák před příchodem do divadla vystaven. 

Interpretace je proto náhledem do minulosti diváka. 

 

4.2 Dohoda o užívání slov 

Na nepřiléhavost myšlenkových metafor a konceptů je založena jedna z částí inscenace 

Čtyři dohody (2004). Zakládá se na vyprávění, v němž Jaroslav Dušek104 seznamuje diváky 

s myšlenkami toltéckého učence Dona Migueala Ruize. Čtyři dohody si získaly značnou oblibu 

a v současnosti jsou na repertoáru šestnáct let. Jedním z důvodů je netradiční pohled na jazyk, slovo 

a jeho užívání. Inscenace přitom není založena výhradně na knižní předloze, nejedná se tedy 

o scénické čtení. Jaroslav Dušek vydatně doplňuje myšlenky knihy o společenské trendy a vědecké 

teorie. Jak už název napovídá, vychází při jejich formulaci ze čtyř základních toltéckých tezí. První 

z nich se nazývá Nehřešme slovem, v níž naráží na téma jazykových metafor. Upozorňuje na jejich 

vliv výrokem: „Slova jsou velice zvláštní takový úkaz. Takový lidský výdobytek. Ta slova na jednu 

stranu nám velice pomáhají. Na druhou stranu nás zvláštním způsobem zotročují. Diktují nám 

 
103 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 24. 
104 Obvykle jej doprovází dva hudebníci Alan Vitouš a Pjér La Š´éz. 
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vlastně naše vnímání světa. Určují naše myšlení.”105 Zvláštní pozornost pak věnuje dětství, kdy si 

člověk užívání slov a metafor osvojuje. Poukazuje na skutečnost, že mnohé z metafor užívají rodiče 

a dospělí jako automatismy, aniž by domýšleli jejich doslovné pojetí. „Rodič najednou uprostřed 

nějaké situace řekne: „Okamžitě se uklidni.” To je náročný pokyn i pro zkušeného jogína. Tady 

může vyhovět jen mistr sebeovládání. Ale rodiče klidně řeknou jiný pokyn. Třeba řeknou: „Odejdi 

do svého pokoje a vrať se, až budeš normální.” Teď mně řekněte, co to dítě v tom pokoji dělá. Jak 

to tam jako luští. Jak to pozná, že už se může vrátit zpátky.”106 Ačkoliv se Jaroslav Dušek staví 

k uvedeným metaforám s výhradami, není jeho přístup autoritativně kritický. Nejde mu o spílání 

publiku, ale spíše o vyvolání katarze ve spatření automatismů, které mohou mít nevědomě 

negativní dopady. V důsledku toho a skutečnosti, že se jedná o nadsázku formulovanou pro 

divadelní prostředí, reaguje většinou publikum na výtky smíchem.   

 

4.3 Prostorově orientační metafory  

 Velkou skupinu metafor, pomocí nichž konceptualizujeme své vnímání světa, je vztaženo 

k orientaci v prostoru. Souvisejí s dispozicemi lidského těla. Tedy, jakým způsobem se 

pohybujeme, jak sami sebe vnímáme ve vztahu k ostatním lidem či jak se vztahujeme k prostředí, 

které nás obklopuje. Mnoho metafor se tedy odvíjí od binárních vztahů – vpředu/vzadu; 

vpravo/vlevo; nahoře/dole, centrální/periferní atd., přičemž jedna z dvojice má pro označovanou 

skutečnost/subjekt většinou pozitivní náboj. Dvojice mají rozlišovací charakter, podle něhož lze 

porovnávat skutečnosti, jako například zdravotní stav, aktuální postavení ve společnosti, schopnost 

se ve společnosti prosadit atd.  

 

4.3.1 Evoluční pozadí 

Příčinu existence silného vztahování metafor k prostoru je možné hledat v podmínkách, za 

jakých se vyvíjeli naši předci. Například podle postavení očí lze určit, zda je daný živočich lovcem 

nebo loveným. Pokud u něj hrozí riziko, že se stane potravou některého z predátorů, pak se snaží 

postavení jeho očí obsáhnout větší prostorový úhel (např. u zajíce 360°). Naopak mnozí predátoři 

(např. v případě zajíce výři) mají oči postavené na přední části hlavy, aby tak lépe dokázali zaostřit 

svou kořist107. Což je i případ člověka. Zároveň v tom jistě sehrála roli potřeba pohybovat se přesně 

 
105 Jespenia. Pojednání o životě. In: YouTube [online]. [cit. 11. 5. 2020]. 

URL:<https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY&t=1996s>. 
106 Jespenia. Pojednání o životě. In: YouTube [online]. [cit. 11. 5. 2020]. 

URL:<https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY&t=1996s>. 
107 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie: biologie chování zvířat. Praha: Academia, 2005. s. 84. 

https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY&t=1996s
https://www.youtube.com/watch?v=HfUBw6eX3IY&t=1996s
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a bezpečně po větvích v korunách stromů108. Postavení očí se tedy odvíjí pocit jistoty či nejistoty 

v ustálených spojeních jako např. „Má ho na očích.“ (tedy má situaci pod kontrolou) vs. „Stál mu 

za zády.“ (pocit nejistoty). Anatomie očí je zároveň dalším důvodem, jak vnímáme opozita světlo 

a tmu. Vzhledem k tomu, že naši předci vykazovali spíše denní aktivitu, pak máme v nejcitlivější 

části oka, tj. fovea centralis žluté skvrny109, velké množství čípků a v samotném středu dokonce 

žádné tyčinky. Přičemž čípky slouží k detailnímu rozlišování barev a tyčinky umožňují vidění za 

zhoršených světelných podmínek. Za dne se tedy naši předci dostali k potravě, a naopak v noci 

hrozilo, že se potravou stanou. Odtud tedy ustálená spojení jako např. „Vidím to ve světlých 

barvách.“; „Už se mi rozsvítilo.“; „Už se mu rozednívá.“ vs. „Vidíš to příliš černě.“; „Zatmělo se 

mu před očima.“; „Na krajinu padla tma.“ Další příklad koncepční metafory odrážející se ve 

způsobu chování během evoluce našeho druhu souvisí s jeho shlukováním ve společenstva110. 

Vzhledem k tomu, že naši předci tvořili skupiny, v nichž během života setrvávali, vyvinulo se cítění 

pro bytí ve skupinách. Pokud byl někdo na okraji, hrozilo mu větší nebezpečí. Pokud se někdo 

ztratil, bylo jeho ohrožení ještě vyšší. Je proto srozumitelný pozitivní/negativní náboj u sdělení 

„Byl v centru dění.“ vs. „Zůstal na kraji.“ Vzhledem k evolučnímu původu vnímání prostoru jsou 

mnohé z prostorových metafor značně univerzální.  

 

4.3.2 Příklady prostorové organizace 

Za pomoci binárních vztahů Lakoff a Johnson ukazují na konkrétních výrocích, jak 

v prostoru umísťujeme jednotlivé jevy, pocity a situace. Zde jsou některé z příkladů: 

ŠŤASTNÝ JE NAHOŘE; SMUTNÝ JE DOLE 

Dnes se mi zvedla nálada.  

Povzneslo mě to na duchu. 

Je v povznesené náladě. 

Cítím se skleslý. 

Upadl jsem do deprese.111 

VĚDOMÝ JE NAHOŘE; NEVĚDOMÝ JE DOLE 

Vzhůru, spáči! Vstávej! 

Zvedl se z dřímot. 

 
108 Odtud zřejmě plyne i strach z výšek, který je v člověku schován coby dědičný mechanismus proti 

lehkovážnému pohybu ve větvích stromů.  
109 Fovea centralis In: Velký lékařský slovník [online]. [citováno 25. 05. 2020] 

URL:<http://lekarske.slovniky.cz/pojem/fovea-centralis>.  
110 Život savců – epizoda Společenský žebříček [filmový dokument]. David Attenborough. Velká Británie, 2003. 
111 výběr z uvedených příkladů LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 27. 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/fovea-centralis
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Upadl do spánku. 

Ponořil se do hlubokého spánku. 

Klesla do mdlob.112 

MORÁLNOST JE NAHOŘE; AMORÁLNOST JE DOLE 

Byl to vznešený člověk. 

Uplatňuje na sebe i na druhé vysoká měřítka. 

To bylo pod mou úroveň.  

Tak hluboko bych neklesl.113 

Uveďme si nyní příklady, na nichž lze ukázat, jak je prostorová metafora používaná během 

inscenování. První příklad se vztahuje k divadelní praxi již z 5. století př. n. l., kdy se používala 

tzv. deus ex machina jako zásah do děje s cílem najít východisko pro komplikovanou situaci či děj. 

Během deus ex machina docházelo k ovlivnění situace bohem, který se na jevišti zjevil z výšky za 

pomoci stroje připomínající dnešní jeřáb114. Je zde zjevné využití konceptu umístění velmi silného 

elementu (boha), k sestupu k slabším (lidem), aby je svou mocí „povznesl”. Další příklad se též 

týká antické hry, a to konkrétně Sofoklovy Antigony. Při jejím inscenování v National Theatre's 

Olivier Theatre (2012) byl děj umístěn do podzemního krytu. Režisérka Poly Findley umístění 

odůvodňuje interpretací, kde hra Antigony je reakcí na předchozí události ve hře Král Oidipus. 

Rodinná tajemství, která byla zjevena, mají být zakryta, zametena pod koberec115. Snaha zdůraznit 

tuto tendenci vedla tvůrce k rozhodnutí umístit děj do podzemního vládního prostoru. Situaci lze 

tedy dát do jistého kontrastu s předchozím příkladem. To, co se má být zjevné a mocné je spojováno 

s prostorem nahoře, nebesy, deus ex machina. Kdežto strach, úzkost, pochybnosti vedou směrem 

dolů, k zemi, pod zem, čehož pochopitelné vyústění je volba podzemního krytu jako místa děje. 

Rozdělení na střed a okraj můžeme vysledovat například u inscenace Dobří chlapci (2018) 

v Divadle Na zábradlí. Ve scénografickém řešení připomínající saunový komplex je jeviště 

rozděleno na dva nestejně velké prostory, a to jednu velkou místnost s koupacím bazénkem 

(v popředí), z níž je vidět širokým průhledem do chodby se vstupem do sauny (v pozadí). Centrum 

dění je ve velké místnosti, z níž lze skrze průhled sledovat přicházející či odcházející postavy. Než 

se tedy postava převlékne do koupacího, prochází chodbou. Jestliže si potřebuje zavolat, vzdálí se 

 
112 výběr z uvedených příkladů LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 27. 
113 výběr z uvedených příkladů LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 29. 
114 STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 

s. 94. 
115 National Theatre. 'Antigone': An Introduction. In: YouTube [online]. [cit. 11. 5. 2020]. 

URL:<https://www.youtube.com/watch?v=gjrcNUOS2bc >. 

https://www.youtube.com/watch?v=gjrcNUOS2bc


37 

 

od bazénku do chodby apod. Prostorové metafory jsou tedy, podobně jako v běžné komunikaci, 

v uměleckém sdělení výrazně obsažené. 

 

4.3.3 Preference umístění 

S ohledem na pozitivní náboj jednoho z opozit lze sestavit seznam výrazů/umístění, pro něž 

máme přirozenou preferenci. Rádi postupujeme DOPŘEDU, během čehož jsme AKTIVNÍ. Rádi 

jsme v CENTRU, chodíme VZPŘÍMENĚ a rádi slyšíme, že jsme udělali něco DOBRÉHO. 

Netouláme se příliš ve vzpomínkách, ale žijeme TADY a TEĎ, a i když dle písně Život je jen 

náhoda víme, že se situace mění, raději jsme NAHOŘE. Naopak ten, kdo je VZADU, PASIVNÍ, 

na KRAJI, SKLESLÝ, ZLÝ, raději si potřebné odbude TAM a POTOM někde DOLE, je vnímán 

jako ten, kdo vybočuje z normy116. Samotný normativní výčet pak mj. potvrzuje, že opozita 

vnímáme v preferovaném pořadí, kde je první to, jenž vnímá jako symbol prototypického člověka: 

aktivní a pasivní spíše než pasivní a aktivní 

teď a potom spíše než potom a teď 

zde a tam spíše než tam a zde 

dobrý a zlý spíše než zlý a dobrý 

nahoře a dole spíše než dole a nahoře117 

 Vzhledem k výše uvedeným důvodům je vnímání zmíněných opozit obecně rozšířené. 

O jejich konzistenci nás mohou přesvědčit spojení, v nichž dané výrazy použijeme – „Čím větší, 

tím lepší. oproti Čím menší, tím lepší.; Budoucnost bude lepší. oproti Budoucnost bude horší. 

anebo Čím víc, tím líp. oproti Čím míň, tím líp.“118  

Ačkoliv jsou zmíněné preference poměrně univerzální, není jejich užití zcela všeobecné, 

a proto jsou používány pouze v konkrétních případech. Například pojetí VÍCE JE NAHOŘE 

převáží nad DOBRÝ JE NAHOŘE v případě, že řekneme: „Dluh narůstá.” Lze si sice představit 

osobu/situaci/postavu hry, která se raduje z narůstajícího dluhu protivníka, ale ona škodolibost je 

brána jako druhý plán. V takovém případě jsme vzali v úvahu pouze jeden výrok. Situaci ovlivní, 

jestliže začneme výroky a hodnoty dávat do vzájemných vztahů. V tu chvíli bude volba výroku 

více variabilní s ohledem na preference určitých skupin. „Nezávislost je více než vyšší plat pro 

účinkující.“ nebo „Zachování původního divadelního sálu je lepší než zvýšení jeho kapacity.“  

 

 

 
116 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 148. 
117 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 149. 
118 LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 35. 
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4.4 Vnímání času jako zdroj metafor 

 Společně s prostorovým určením je pro člověka podstatná kategorie času. Bez výjimky se 

jedná o kategorii, k níž jsou vztaženy veškeré organismy i neživá hmota. Nelze se z ní vymanit 

a dle vlastní vůle se v ní pohybovat. Velké množství organismů se pak v čase orientuje pomocí 

střídání dne a noci. Tomu jsou často i uzpůsobeny v závislosti na geografickém výskytu. Předkové 

člověka byli zvyklí na denní aktivitu. Proto si v podmínkách, kde je světla nedostatek, jeho absenci 

člověk kompenzuje udržováním umělého světla. Čas je tedy pro nás zakódován zejména 

v pohybech Země a Měsíce okolo Slunce.   

 Ve snaze čas uchopit, nacházíme pro něj určitá metaforická vyjádření. Ukážeme si nyní 

příklady, kde označujeme čas za peníze a v dalším za osobu/předmět: 

Plýtváš mým časem. 

Ten zlepšováček vám ušetří spoustu hodin. 

Těmi neúspěšnými pokusy jsme promrhali mnoho drahocenného času.119  

Dodejme, jak zaznělo od Jana Wericha ve forbíně hry Balada z hadrů: „Už jste viděl někde 

čas, na moři jste viděl čas nebo v lese jste potkal čas? Nebo někdo zaklepal a vešel čas? Čas existuje 

jenom v povědomí lidí. Čas si vymysleli lidi, aby věděli, vodkdy dokdy a co za to.”120 

Zároveň s časem pracujeme jako s osobou/předmětem vztaženou k prostoru. Může se 

přibližovat ona k nám: 

Přijde čas, kdy .... 

Přišel čas jednat.121  

Či se my aktivně přibližujeme k němu:  

Blížíme se okamžiku, kdy se pravda ukáže. 

Dojdeme do doby, kdy se opět otevřou divadla.122  

V některých případech je pak antropomorfizace času zřetelnější: 

Tváří v tvář blížícím se událostem... 

Před námi je velká příležitost a my si nepřejeme, aby kolem nás přešla jen tak. 

Postavme se budoucnosti s hrdým čelem.123 

 
119 výběr z uvedených příkladů LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 20. 
120 Voskovec & Werich & Ježek – Vždy s úsměvem. Balada z hadrů – Divadlo ABC (1960). In: YouTube 

[online]. [citováno 25. 05. 2020] URL:<https://www.youtube.com/watch?v=47yXqgrkFh0>. 
121 výběr z uvedených příkladů LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 56. 
122 uvedené dva příklady jsou Lakoffem a Johnsonem pouze inspirovány, ale nejsou přímou citací (LAKOFF, G. 

- JOHNSON, M. Op. cit., s. 57.) 
123 Lakoff a Johnson při výkladu uvádí předozadní orientaci předmětu, ale neužívají označení antropomorfní, o 

který jsme výklad doplnili LAKOFF, G. - JOHNSON, M. Op. cit., s. 57. 

https://www.youtube.com/watch?v=47yXqgrkFh0
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 S pojetím času jako způsobu označení určitého období se pojí dvě odlišná vyjádření, a to 

cyklické a lineární, které si představíme v následujících podkapitolách. 

 

4.4.1 Cyklické pojetí 

Spolu s vnímáním denních a ročních cyklů se v mnohých regionech formoval způsob 

obživy. V souvislosti se zeměpisnou šířkou se cyklus promítl do frekvence a způsobů 

obhospodařování půdy a měl vliv na sebeurčení člověka v rámci těchto proměn. Odtud lze 

vysledovat cyklické pojetí času jako neustálého koloběhu, v němž zánik je okamžikem před novým 

zrozením. Člověk je zde zařazen do koloběhu života podobně jako další organismy. Sleduje jejich 

zrození, období zrání, vrchol sil, stárnutí a zánik. Přijímá život jako jeden z cyklů, kterými je 

obklopen. Panuje zde řád daný archetypem. Jestliže dojde k jeho porušení, pak se k němu 

společnost za pomoci očistných rituálů snaží navrátit124. Tento způsob sebeurčení v rámci světa 

formuje společnost a kulturu, která bude dbát na dodržování určitých způsobů a postupů. Tradice 

a obřady budou mít ustálenou formu a symboliku. Jejich změna bude pomalá, protože novost je 

odchýlením od archetypu. Opakování známého nebude vnímáno jako něco negativního, ale jako 

naplnění přirozeného stavu věcí.  

 Cyklické pojetí času nepochybně zasáhlo do divadelní praxe asijských kultur. Za příklad 

můžeme považovat japonský divadelní žánr nó125, jehož jistá ustálená podoba sahá do 15. století 

v souvislosti s dílem Zeamiho Motokijo. Výchozí principy popsal v díle Fúšikaden (Učení o Stylu 

a Květu)126. Z generace na generaci jsou ve určité podobě předávány herecké pozice (jako např. 

kamae) nebo např. stylizovaná chůze suriaši127.   

 

4.4.2 Lineární pojetí 

 V souvislosti s židovskou kulturou se vyvinulo odlišné vnímání času, a to lineární. Jeho 

vznik je dáván do souvislosti s dějinným vývojem židovského národa, který se musel vypořádat 

během své existence s dobami, kdy nebyl usazen na jednom místě. Neměl tedy tak silnou vazbu 

k přírodním cyklům a jeho narativ se odchýlil od opakovaného naplnění archetypálního vzoru. 

 
124 SVAŠKOVÁ, Jana. Cykličnost a linearita času v českém jazykovém obrazu světa. Diplomová práce. Praha: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2014. s. 12-13.  
125 ZIMET, Paul. The Paradox of Repetition [online]. [citováno 24. 05. 2020] 

URL:<https://howlround.com/paradox-repetition>. 
126 VOSTRÁ, Denisa. Sympozium o čínském a japonském divadle. Disk, březen 2007, č. 19. s. 129. 
127 TAKEMOTO, Mikio Takemoto. Hercovo tělo v divadle nó a Zeamiho teorie. Disk, březen 2007, č. 19. s. 

137. 

https://howlround.com/paradox-repetition
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Stvoření není otázkou neustálého opakování, nýbrž aktem na počátku. Následuje dějinný vývoj, 

jehož cílem je dojít zaslíbené země. Smrt je pak chápána jako zlom do věčnosti128.  

V souvislosti s lineárním pojetím času se formuje i evropské přemýšlení o divadle a umění 

vůbec. Vzhledem k linearitě a pohledu do budoucnosti, v níž budou stroje/lidi lepší, kdy dojde 

k pokroku, vyvinula se v naší kultuře touha po novém a originálním. Tuto tendenci můžeme dobře 

vysledovat např. v komentářích diváků na divadelním webu i-divadlo129:  

1) „Ona pak ta katarze, která se s koncem dostaví, je vskutku očišťující, skutečná 

a neopakovatelná.“130 

2) „Hamlety by měl vidět snad každý, protože zažije něco, co do té doby nezažil.“131 

3) „Tentokráte vdechl tvůrčí tým – Mikulášek, Viceníková, Cpin, herecký soubor – humornou, 

kreativní a nezaměnitelnou duši do zákulisí divadelního světa.“132 

V podobném duchu se nese i mnoho reklamních sloganů, kde sice, jako ve třetím příkladu, 

již není časové hledisko přítomné na první pohled, ale implicitně jej lze v daném výroku dohledat. 

Pokud je něco nezaměnitelné, pak neexistuje nic, co by bylo stejné, tedy se daný prvek neopakuje. 

Podobně je na tom výraz jedinečný, který se vztahuje ke své neopakovatelnosti skrze početní 

hledisko. Slabší formou jedinečného je pak označení mimořádný (např. herecký výkon), u něhož 

si nemůžeme být jistí, zda se jedná o unikátní vlastnost nebo o neobvyklý, ale opakující se prvek.  

1) „V druhé půlce ale opakování výstupů působilo lehce zdlouhavě, i přesto, že se v nich pokaždé 

něco malého pozměnilo.”133  

2) „Stále se opakuje obraz Havla jako holkaře intelektuála, který Olze hlavně rozkazuje, co má 

dělat.”134 

3) „Nový počin Divadla Na Vinohradech, i když s momenty plnými překvapení a nadšení, bohužel 

opakuje starou bolest.”135 

 
128 SVAŠKOVÁ, J. Op. cit., s. 14-19.  
129 Uvedené příspěvky z webové stránky i-divadlo jsou pouze ilustrativní užitím výrazů vztahující se k pojetí 

času.  
130 Ježková, Simona. příspěvek v diskuzi o inscenaci Otec. In: i-divadlo.cz [online]. 5. 5. 2019 [citováno 25. 05. 

2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/mestska-divadla-prazska/otec>.  
131 Jakubson. příspěvek v diskuzi o inscenaci Hamleti. In: i-divadlo.cz [online]. 2. 11. 2016 [citováno 25. 05. 

2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-zabradli/hamleti>.  
132 Holubec, Lukáš. příspěvek v diskuzi o inscenaci Hamleti. In: i-divadlo.cz [online]. 3. 3. 2016 [citováno 25. 

05. 2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-zabradli/hamleti>.  
133 Pajaa. příspěvek v diskuzi o inscenaci Černá díra. In: i-divadlo.cz [online]. 15. 12. 2011 [citováno 25. 05. 

2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/dejvicke-divadlo/cerna-dira>.  
134 Proniczanic. příspěvek v diskuzi o inscenaci Dopisy Olze. In: i-divadlo.cz [online]. 5. 5. 2019 [citováno 25. 

05. 2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-v-dlouhe/dopisy-olze>.  
135 Studený Čumáček. příspěvek v diskuzi o inscenaci Návštěva staré dámy. In: i-divadlo.cz [online]. 5. 9. 2019 

[citováno 25. 05. 2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-vinohradech/navsteva-stare-damy>. 

https://www.i-divadlo.cz/divadlo/mestska-divadla-prazska/otec
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-zabradli/hamleti
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-zabradli/hamleti
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/dejvicke-divadlo/cerna-dira
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-v-dlouhe/dopisy-olze
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-vinohradech/navsteva-stare-damy
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V případě opakování je situace složitější. Záleží například, bylo-li o opakování záměrné či 

nezáměrné. V případě záměrného opakování se často jedná o snahu na něco upozornit, něco 

zdůraznit. Např. v pohádkách se tři princové snaží zachránit princeznu, ale až třetímu se to podaří, 

aby se tak ukázalo, že bylo nesnadné ji získat. Pokud by princové byli pouze dva, mohlo by se zdát, 

že v prvním případě šlo o omyl či náhodu a nezdůraznila by se potřebná kvalita třetího prince (např. 

důvtip, odvaha apod.)136. Podobně je tomu u komických výstupů, kdy se drobný např. nešvar dané 

postavy s postupným opakováním stává více a více komickým. Nedokáže se z nefunkčního 

schématu vymanit nebo si jej neuvědomuje. Zde lze předpokládat autorský záměr opakování se 

snahou danou vlastnost aktivně rozvíjet a posilovat její účinek. Jestliže je opakování nezáměrně 

čistě mechanické bez prvku novosti (případ č. 2) nebo je prvek novosti slabý či předvídatelný 

(případ č. 2), pak je hodnoceno negativně. Do vztahu zároveň divák dává i další inscenace (případ 

č. 3) a sleduje, jak se přístup oproti jiným (ne)změnil.  

*** 

 Ukázali jsme si, že metafora je více než jen speciálním jazykovým prostředkem 

používaným v umění, ale jedná se o součást i zcela běžné komunikace. Obecně je proto vnímání 

zásadně ovlivněno podle postupu, jakým metaforu konstruujeme. Protože se jedná o automatismy, 

velmi často si užívání metaforického vyjádření neuvědomujeme. Uvedli jsme dva důležité aspekty, 

podle nichž metafory konstruujeme, a to prostor a čas. V případě prostoru jsme si demonstrovali, 

jak divák vnímá sdělení autorů inscenace pomocí prostorového umístění (viz např. princip deux ex 

machina nebo scénografické řešení v inscenaci Antigony). V případě času se projevila odlišnost 

v pojetí cyklického versus lineárního času a jejich vliv na inscenační tradici. 

 
136 PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 1999. s. 281. 
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5 NALADĚNÍ DIVÁKOVY MYSLI 

 Ve chvíli, kdy divák usedá v hledišti na své místo, je připraven zvládnout velké množství 

mentálních operací, které bychom u jiných organismů mohli najít jen v omezené míře. Tyto 

mentální procesy si daný jedinec po narození postupně osvojuje a přibližně již v roce a půl137 života 

dosahuje, za předpokladu normálního vývoje, takové úrovně, že se vymyká schopnostem našich 

evolučně nejbližších organismů. S přibývajícími lety pak zvládá další kognitivní operace, jako 

např. schopnost spekulovat o myšlenkách druhého, pochopení ironie a metafory či pochopení faux-

pas138. Během dětství si tak plně osvojí procesy potřebné pro vnímání umění. 

Schopnost vnímat dramatické umění pak patří mezi jedny z nejkomplexnějších úkonů. 

Vyžaduje například 1) přijmout děj na jevišti za iluzi; 2) vytvořit si empatickou vazbu k jednání 

postav tak, aby dojem „nereálného” neznamenal ztrátu pozornosti; 3) být schopen porozumět, že 

vidíme děj nezávisle jako žádná jiná z postav, a proto o zjeveném jednání dalších postav víme více, 

než postavy, které dané situace nebyly účastné; 4) mít možnost rozklíčovat vztah mezi označujícím 

a označovaným například v případě abstraktní scénografie; 5) mít v paměti inscenace či textovou 

předlohu daného díla, s nímž jsme se už dříve setkali; 6) pamatovat si jednání postav a jejich 

motivace; 7) přijmout divadlo jako společenskou událost se specifickou vazbou mezi jevištěm 

a hledištěm. Podobným způsobem by bylo možné jmenovat podmínky pro vnímání divadelního 

umění dále a dále. Důležité pro nás v tuto chvíli je, že nemůžeme divadlo dát do škatulky či 

kategorie jedné vlastnosti. Lidská mysl nebo doslova mozek neobsahuje jedno centrum, kde by byl 

řízen náš prožitek dramatického umění139. Jedná se o shromáždění mnoha funkcí, kterými člověk 

disponuje. Je-li jedna z nich poškozena, může nenávratně podtrhnout celou výstavbu iluze.  

V následující části práce si přiblížíme, co ovlivňuje naše zaujetí pro dané představení a jak 

se přitom dokážeme „vžít” do postav na scéně. V první části se budeme zabývat stavem, pro něž 

se vžil termín flow, a který označuje plné zaujetí pro danou aktivitu. Ve druhé se budeme blíže 

zabývat zrcadlovými neurony orientovaných na lidskou motoriku a empatickým prožitkem bolesti. 

 

5.1 Zaujetí diváků neboli fenomén flow 

 Individuální vnímání diváků se odráží na intenzitě vnitřního prožitku, z čehož plyne 

například změna dojmu z plynutí času. Pro někoho se čas stane jakoby nehybným a má problém 

 
137 MCCONACHIE, B. Theatre and Mind. Op. cit., s. 22. 
138 NEKOVÁŘOVÁ, Kamil. Sociální kognice [přednáška]. Praha: Filozofická fakulta UK. zimní semestr 

2016/2017. In: SIS [online]. [citováno 23. 5. 2020]. Prezentace dostupná na: https://is.cuni.cz/studium  
139 Což byl do jisté míry předpoklad frenologie, která se pokoušela dát do souvislosti tvar lebky a charakterové 

vlastnosti člověka. Snažila se identifikovat např. velikost určitého místa, jehož abnormální velikost by svědčila o 

výrazném hudebním nadání. 

https://is.cuni.cz/studium
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udržet  pozornost, viz například: „Mé nadšení […], bylo bohužel zkaleno druhou polovinou, kdy 

se děj již hodně vlekl a udržet pozornost byl prakticky nadlidský úkon.”140 Jindy je pro diváka 

představení natolik poutavé, že má dojem zrychleného plynutí času, například: „Příjemné posezení 

s mírně rozrušeným hercem, večer v šatně, uteklo strašně rychle.”141 Anebo si divák tok času do 

jisté míry uvědomuje, ale neoslabuje negativním způsobem jeho dojem z inscenace, například 

„Výborné zpracování! Možná dlouhé, ale rozhodně ne zdlouhavé.”142 Důležité přitom pro nás je, 

že v určitých případech se může tento dojem diametrálně lišit u dvou diváků přítomných na stejném 

představení. Záleží mimo jiné na schopnosti se vlivem představení dostat do tzv. flow.  

S výrazem přišel americký psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi 

(*1934). Studoval, za jakých podmínek se u člověka dostavuje pocit štěstí a stavu, kdy se 

proměňuje na základě radostného okamžiku, vnímání např. plynoucího času. Všiml si, že stav flow 

popisují lidé odlišného věku, pohlaví, společenského postavení podobně. Došel k závěrům, že štěstí 

není zpravidla otázkou neměnného stavu, ale že se jedná o chvíli či období, jehož lze úsilím vědomě 

dosahovat. Po rozhovorech s atlety, umělci, hudebníky a dalšími zjistil, že pro aktivitu, v níž 

dosahují jedinci stavu flow, jsou ochotni určitých kompromisů ve svém vlastním pohodlí143. Na 

základě výzkumů a rozhovorů došel k osmi charakteristikám umožňující prožitek flow. Ty dosud 

nedošly v oblasti estetiky patřičného ustálení. Nicméně jedná se o užitečný nástroj pro teatrologické 

bádání, neboť ukazuje, za jakých okolností je divák dílem plně zaujat a prožívá jej v plné intenzitě.  

 První charakteristikou je úplná koncentrace na divadelní představení. Ta umožňuje oprostit 

se od myšlenek mimo rámec sledovaného děje. Mysl se věnuje plně akci na scéně a je mimo dosah 

všedních starostí předcházející či následující po divadelním prožitku. Absence plné koncentrace 

nemusí být nutně podmíněna jen nedostatečným zaujetím konkrétního jedince pro dané dílo, ale 

může být ovlivněna i jeho osobním stavem. Tento stav může být podmíněn krátkodobou událostí 

v osobním životě, jako například stresující dokončování projektu v práci, nebo dlouhodobým 

problémem, kam lze zařadit těkavou mysl. Z toho důvodu mají obecně neurotičtí jedinci větší 

problém se do stavu flow dostat144. Důsledkem uvedených rozptylujících okolností je neschopnost 

 
140 Varan. příspěvek v diskuzi o inscenaci Lámání chleba. In: i-divadlo.cz [online]. 3. 10. 2019 [citováno 23. 05. 

2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/svandovo-divadlo/lamani-chleba>. 
141 Alcha. příspěvek v diskuzi o inscenaci Zjevení pudla. In: i-divadlo.cz [online]. 19. 5. 2019 [citováno 23. 05. 

2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/studio-rote/zjeveni-pudla>. 
142 H., Denisa. příspěvek v diskuzi o inscenaci Oblomov. In: i-divadlo.cz [online]. 8. 6. 2017 [citováno 10. 05. 

2020] URL:<https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-v-dlouhe/oblomov>.   
143 OPPLAND, Mike. 8 Ways To Create Flow According to Mihaly Csikszentmihalyi [online]. [citováno 23. 5. 

2020]. URL:<https://positivepsychology.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/>. 
144 ULLÉN, Fredrik, et al. Proneness for psychological flow in everyday life: Associations with personality and 

intelligence. Personality and Individual Differences, 2012, 52.2: 167-172. 

https://www.i-divadlo.cz/divadlo/svandovo-divadlo/lamani-chleba
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/studio-rote/zjeveni-pudla
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-v-dlouhe/oblomov
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se plně koncentrovat. Za určitých podmínek však není ztráta koncentrace podmíněna stavem 

plynoucím z osobního života daného diváka, ale z nároků, které na něj dané umělecké dílo klade.  

Jejich vyvážení je druhou charakteristikou potřebnou pro naplnění flow stavu. Zakládá se 

na schopnostech a nárocích kladených na konkrétního jedince. Představme si je jako určitou škálu, 

kde na jedné straně se nalézá úplné osvojení potřebných dovedností bez jakýchkoliv nároků a na 

druhé straně situace zcela nezvladatelná vzhledem ke kladeným nárokům145. Situaci obou pólů 

můžeme pozorovat u diváků, kteří se z nějakého důvodů ocitnou na představení, které jim z té či 

oné části škály nevyhovuje. Například při sledování hry s banální zápletkou a chabým uchopením 

postav herci, je pravděpodobné, že určití diváci budou mít dojem velmi omezených nároků, neboť 

děj hry, případně některé pasáže, důvěrně znají a režijní a herecký vklad nepřináší možnost „vidět” 

hru/situaci nově a odlišně. Naopak, bude-li inscenace například založena na velmi hutné symbolice 

vyžadující patřičné znalosti referencí, k nimž se vztahuje, bude se snažit divák hru rozklíčovat, ale 

bude frustrován, že se mu nedaří nalézt jakýkoliv klíč k jejímu porozumění. Nároky a dovednosti 

jsou pro danou inscenaci unikátní a liší se s ohledem na osobní znalosti a zkušenosti diváka. Jejich 

vyvážení je spojeno s pocitem kontroly nad danou činností, což je, jak Csikszentmihalyi uvádí, 

další, třetí, charakteristikou stavu flow. 

Čtvrtá charakteristika se týká vymezení cílů a pátá zpětné vazby jejich naplňování. Tyto 

charakteristiky jsou zřetelné např. u sportovních her, kde je dosažení cíle a zpětná vazba při jeho 

dosažení čitelná např. z výkonnostních tabulek. Situace je hůře popsatelná, posuneme-li náš zájem 

do oblasti umění146. Například při hře na housle lze dobře sledovat, zda dochází k eliminaci chyb, 

a to na stále obtížnějších a obtížnějších skladbách. U herců dochází ke stanovení cílů např. 

V případě, že pěstují sebereflexi, na základě, které analyzují, proč některé ztvárnění role mělo větší 

dopad a ohlas než jiné. Musí si ovšem přitom být vědomi nestejnoměrnosti jednotlivých rolí 

a rozlišit, jaké jejich studium klade nároky, a to jak na ně, tak na diváky. V případě publika jsou 

tyto aspekty flow značně problematické. Bezpochyby je však jejich cílem dílo nějak interpretovat 

a zařadit jej do kontextu jiných děl a společenských jevů. Zpětnou vazbu mu poskytuje promýšlení 

dané interpretace a zda je skutečně funkční. 

Šestá charakteristika se věnuje již zmíněnému vnímání plynoucího času, a to ve zrychlené 

či zpomalené podobě. K již uvedeným výrokům dodejme další jazykové metafory. Například: 

„Toto uteklo.”; „To už je konec?”; „To už je tolik hodin?” Poslední dva zmíněné příklady poukazují 

 
145 CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly; ABUHAMDEH, Sami; NAKAMURA, Jeanne. Flow. In: Flow and the 

foundations of positive psychology. Springer, Dordrecht, 2014. 
146 REJŠKOVÁ, Veronika. Termín flow a jeho estetická relevance. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická 

fakulta, Seminář estetiky, 2012. s. 14.  
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na odlišné vnímání času skrze překvapení plynoucího z předpokládaného a skutečného času. 

Rozchází se tak představa tzv. subjektivního a objektivního času. Zpravidla, když jsme aktivitou 

zaujetí, dochází k rychlejšímu plynutí subjektivně vnímaného času oproti času objektivnímu 

a naopak. Jestliže divák uvádí některý z výroků překvapení, jedná se o indikátor, že se během 

představení plně koncentroval a dosáhl stavu flow. 

Sedmá a osmá charakteristika se týkají vnímání sebe samého a splynutí činnosti a vědomí. 

Uvádíme je společně, protože se velmi podobají a jsou někdy těžko oddělitelné. Jestliže dojde 

během představení k prožitku flow, pak necháme stranou další myšlenky, které nás běžně provázejí 

(vnímání sebe samého), a přítomnost je plně tvořena scénickým jednáním (splynutí činnosti 

a vědomí). Dochází ke stavu sebezapomnění a jsme plně v přítomném okamžiku bez postranních 

myšlenek na události v minulosti a předpoklady v budoucnosti. S odkazem na práci Petera 

Eversmana poznamenává Bruce McConachie ve své knize Theatre and Mind147, že divadlo 

umožňuje divákovi ztratit se v iluzi odehrávající se na scéně a zapomenout na realitu všedního dne.  

*** 

Použití jevu flow v analýze divadelního publika se ukazuje jako nástroj na pochopení, proč 

se od sebe mohou dvě osoby značně lišit v prožitku daného díla. Ukazuje se, že zde záleží výrazně 

na konkrétní situaci, v níž divák do divadla přichází a situace se může z mnoha důvodů změnit 

i v průběhu samotného představení. Divadlo má výhodu společného sledování daného díla. Jak se 

ukázalo, je pro nás sdílené prožívání flow ve skupině příjemnější, než když jej prožíváme sami148. 

Odtud lze vysledovat i pozitivní domino efekt, jestliže se nám některá situace na scéně zdá komická 

a my nejen prožíváme vlastní reakci na ni, ale zároveň rezonujeme s náladou okolních diváků149.   

 

5.2 Zrcadlení v divákově mysli 

 Na scéně vidíme po straně stavbu obloženou plechem s okny a dveřmi v jednoduchém stylu. 

Nad dveřmi je tabulka s digitálními čísly ukazující hodnotu -130. Uvnitř vidíme ženu. Prochází se 

párou. Přitom se snaží rozcvičit, ale klepe se zimou. Je zřejmé, že hodnota mínus 130 odkazuje 

k teplotě uvnitř místnosti. Žena se chladem instinktivně krčí, ale zároveň se snaží chladu čelit 

přecházením z místa na místo. Vidíme, jak přerývaně dýchá mrazivý vzduch a klepe se po celém 

těle. Vnitřně prožíváme chlad a mráz působící na tělo postavy a sami jako bychom podstupovali 

kryoterapii v ledové sauně. Další scéna. Modře nasvícená scéna. Slyšíme monolog ženy o jejím 

 
147 MCCONACHIE, B. Theatre and Mind. Op. cit., st. 55. 
148 WALKER, Charles J. Experiencing flow: Is doing it together better than doing it alone?. The Journal of 

Positive Psychology, 2010, 5.1: 3-11. 
149 MCCONACHIE, B. Theatre and Mind. Op. cit., s. 69. 
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oblíbeném místu u jezera. Následně sledujeme, jak je herečka vytahována na laně vzhůru, přičemž 

pohyby rukou a nohou jako by dramatická osoba vyplouvala z velké hloubky jezera. Cítíme 

z nastolené atmosféry zvláštní klid, který nastává, když se zanoříme pod vodní hladinu a zároveň 

prožíváme neklid a tlak ze situace, kdy se nelze nadechnout a tlak a chlad vody působí na tělo. Jako 

bychom se sami na chvíli ocitli pod vodní hladinou. Další scéna. Vidíme neurotického muže, jak 

se pohybuje na vrcholu stavby ve výšce několika metrů. Přelézá zábradlí a my sledujeme, jak se 

rozhoduje, zda skočí dolů. Pociťujeme úzkost, která plyne z naší zkušenosti, kdy jsme se ocitli na 

kraji budovy či skály v ohrožující výšce. Přestože stavba v podobě věže na jevišti je znakem pro 

vyšší budovu (vzhledem k ikonické neonové labuti pražského obchodního centra), je zřejmé, že 

její výška je i tak pro pád značně nebezpečná. Postava pasáka se nakonec odhodlá ke skoku. (Herec 

padá z několika metrů do kupy krabic připravených pod věží. Zatrne nám, protože je k takovému 

skoku nutně potřebná dávka techniky a zručnosti, jak jej provést.) Jako bychom se sami na moment 

ocitli v kůži sebevraha. 

 Všechny zmíněné scény jsou součástí divadelní inscenace Honey (2017), na níž 

spolupracovaly soubory Dejvického divadla a Cirku LaPutyka v režii Miroslava Krobota. Divák je 

vystaven scénám silně působícím na lidské smysly. Ať už jde o pocit chladu či závrati nebo bolesti 

a tahu v další scéně ze sadomasochistického klubu. Intenzivní smyslový vjem je prostředkem pro 

vyvolání pocitů, s nimiž se v inscenaci hojně pracuje. Cesta k uchopení inscenace proto vede skrze 

vnitřně hmatový systém popsaný Otakarem Zichem v Estetice dramatického umění. Jeho 

pozorování a práce má mnoho společného s popisem zrcadlových neuronů. Díky nim se v mysli 

diváků rozehrává situace na jevišti, podobně jako by sami byli přímými účastníky. Zrcadlové 

neurony se tak staly podnětným příspěvkem v teatrologickém bádání.  

 

5.2.1 Objev  

Došlo k tomu z části náhodou, stejně jako když Alexander Fleming objevil penicilin. V jeho 

případě šlo o nález staré misky, kde plíseň na agaru měla možnost zareagovat na mikroby v okolí150. 

V případě zrcadlových neuronů sehrála důležitou roli přestávka na svačinu, kdy experimentátoři 

ponechali opici na hlavě snímající elektrody.  

 Psal se rok 1991, když skupina vědců z parmské univerzity pod vedením Giacoma 

Rizzolatti zkoumala neurální odpověď motorického systému opic. Cílem bylo sledovat aktivitu 

neuronů čelního laloku během procesu uchopování předmětu. V průběhu pauzy jeden 

 
150 Přispěvatelé Wikipedie, Alexander Fleming [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum 

poslední revize 4. 03. 2020, 15:27 UTC. [citováno 21. 03. 2020] 

URL:<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Fleming&oldid=18224638>.   

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Fleming&oldid=18224638
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z výzkumníků vzal do ruky oříšek používaný k experimentům. K jeho překvapení motorický okruh 

opice zareagoval stejně jako při experimentu, aniž by se přitom opice nějak výrazně pohnula. 

Ukázalo se, že ta samá oblast potřebná pro vykonání určitého pohybu, je aktivována, pokud danou 

aktivitu pouze sledujeme. Z toho důvodu byl neurální shluk zodpovědný za tento fenomén 

pojmenován zrcadlové neurony151.  

 Zrcadlové neurony mají mnohé důležité funkce pro organismus a stojí zřejmě také za 

prudkou evolucí člověka. Přehrání motorických úkonů je možnou odpovědí, jak se u člověka 

rozvinul bohatý jazykový systém. Napodobování pohybu rtů a jazyku vede k osvojení řeči. 

Například již novorozenci jsou schopni po matce zrcadlově kopírovat vyplazení jazyku. Jak 

případy s anosognózií152 napovídají, absence běžné aktivity motorických zrcadlových neuronů 

způsobuje dysfunkčnost v klíčových oblastech motoriky i jejím chápání. 

 

5.2.2 Inhibice 

Jestliže se však zrcadlové neurony aktivují při výkonu určitého pohybu i při jeho sledování, 

jak je možné, že v jednom případě k aktivitě dochází a v jiném nikoliv? Odpověď se pravděpodobně 

nachází ve frontálních lalocích mozku, kde je mj. centrum tzv. exekutivních funkcí. Neurovědec 

Ramachandran se domnívá, že daná oblast obsahuje strukturu zodpovědnou za inhibici vlastní 

akce. Podklad pro tuto hypotézu nachází u pacientů s poškozením frontálního laloku. Při 

tzv. frontálním syndromu dochází u pacientů k tzv. echopraxii, v jejímž důsledku opakují úkony 

zpozorované u druhých osob. Zřejmě tedy zrcadlové neurony poskytují cosi jako podklad pro 

program, který je buď spuštěn, nebo potlačen v závislosti na pokyn FL.  

V případě zrcadlových neuronů zodpovědných za senzorický vjem se indicko-americkému 

vědci podařilo realizovat pokus dokládající potřebu inhibičního příkazu. Paradoxně se jedná 

o nulový příkaz z periferie. Tedy pokud zrcadlové neurony aktivně zpracovávají informaci 

z vnějšku a zároveň z dané oblasti na vlastním těle nepřichází žádný signál o takovém podnětu, 

pak je celkově situace vyhodnocena jako vnímání ve vztahu k někomu jinému. Svou teorii si ověřil 

na pacientovi jménem Humphrey. Ten, coby voják války v Perském zálivu, přišel o ruku a musel 

se proto vypořádat s tzv. syndromem fantomové končetiny. Jedná se o stav, kdy reálná končetina 

pacientovi chybí, ale signalizace nervové soustavy jako by nadále fungovala. Pacienti proto mohou 

pociťovat bolest, teplo, chlad, dotek apod. v oblasti chybějící části těla. Ramachandran na základě 

toho formuloval hypotézu, že tím nebude umožněn nulový signál z dané oblasti těla. Během pokusu 

 
151 SOFIA, G. Op. cit., s. 59–63. 
152 Anosognózie – absence vědomí vlastního tělesného (patologického) stavu a neurologických symptomů (např. 

hemiparéza, kortikální slepota). BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Praha: Grada, 2007. s. 60. 
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se proto před Humphreym dotkl a poklepal na ruku svou asistentku. Domněnka se potvrdila, když 

pacient (a pro ověření i tři další) hlásil, že podněty spatřené na ruce asistentky jako by sám cítil na 

své fantomové končetině.153 

  

 5.2.3 Vjemy, bolest a syntéza v divákovi 

Uvedený experiment nás vrací ke scénám z inscenace Honey. Ukazuje se, že to, co nás 

odlišuje od dění na scéně je nulový signál. Avšak jinak kráčíme po hranici spolubytí v situaci na 

jevišti. Proto je, jak poznamenává Jaroslav Vostrý ve studii Scénické působení a zrcadlové neurony, 

„neudržitelná stále tradovaná domněnka, že senzorické, perceptivní a motorické funkce odkazují 

výlučně k určitým, mezi sebou nespojeným oblastem”154. Jestliže tedy se Zichem hovoříme 

o dramatickém umění jako o díle obrazovém, pak skutečně musíme dbát na, abychom se drželi 

obrazového ve smyslu něco představující155. Jak Zich podotýká, je „pro dojem „dramatického” 

příznačné, že tu vedle zrakové a sluchové složky vystupuje jako podstatná též složka motorická, 

odehrávající celý náš organismus”156. Přičemž sám podotýká, že sem zahrnuje i „napětí svalů, tlak 

a tah ve šlachách a kloubech aj.”157. Doplňuje tak tradičně zmiňovanou složku zrakovou 

a sluchovou o třetí motorickou.  

„Ba nevybavují se nám pak jen pouhé motorické představy; mimoděk jsme strženi 

k vlastnímu napodobení toho, co vidíme a slyšíme, a to alespoň v jakýchsi náznacích, tak řečených 

inervacích, jež však zúplna postačí, abychom se do jednání jiných plně vžili.”158 Rozviňme Zichovu 

myšlenku o další krok, v němž se budeme podrobněji zabývat percepcí. Zich doplňuje tradiční 

model viděného a slyšeného o motorickou složku. Tu ponechává v obecné rovině s odkazem na 

pohyby svalů a šlach.  Jeho slova však umožňují i vstup dalších vjemů, jež jsou součástí naší 

empatické reakce potřebné pro komplexní prožití situací jako například v inscenaci Honey. Mezi 

ně patří bolest. Bolest jako subjektivní nepříjemný pocit informující o možném poškození 

organismu, který je součástí Zichem uvedeného motorického systému (například důsledkem příliš 

velké tahu ve šlachách), ale zasahuje taktéž mimo něj. Mnohdy bychom si přáli, například, když 

se řízneme, zlomíme si nohu při lyžování nebo se zraníme při pádu z větve stromu, abychom bolest 

vůbec necítili. Stejně tak bychom si přáli nebýt ochromení emocionální bolestí v důsledku hádky, 

odhalené lži či rozchodu. Ovšem za předpokladu, že bychom bolest vůbec neprožívali a situace 

 
153 RAMACHANDRAN, V. S. Mozek a jeho tajemství, aneb, Pátrání neurovědců po tom, co nás činí lidmi. 

Praha: Dybbuk, 2013. s. 156. 
154 VOSTRÝ, J. Op. cit., s. 22. 
155 ZICH, O. Op. cit., s. 275. 
156 ZICH, O. Op. cit., s. 39. 
157 ZICH, O. Op. cit., s. 39. 
158 ZICH, O. Op. cit., s. 39. 
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spojené s ní bychom nevnímali odlišně od ostatních, hrozilo by případně ještě horší poškození 

organismu nebo by nabytá zkušenost postrádala varovný signál. Při neopatrné manipulaci s nožem 

by opět hrozilo, že se zraníme, při lyžování, že budeme opět riskovat a při komunikaci s druhými 

bychom byli nepřiměřeně důvěřiví, čehož by určití lidé začali zneužívat. Bolest je proto důležitým 

signálem, že něco není v pořádku a chování je potřeba změnit. Na základě výzkumů za pomoci 

moderních zobrazovacích technik se o problematice bolesti ukázalo několik pozoruhodných 

skutečností projevující se v dramatickém umění. Zaprvé se ukazuje shoda v zapojení anatomických 

struktur (pravý přední cingulární kortex) během prožívání tělesné a psychické bolesti. Spolu s tím 

souvisí experiment, během něhož byla druhá osoba v místnosti vystavena bolesti, na níž reagovala 

stejná anatomická struktura jako při prožívání vlastní bolesti. Dokonce tomu tak bylo i v případě, 

že se měli dobrovolníci podívat na fotografie lidí, jejichž tváře obsahovaly bolestivé výrazy159. 

Ukazuje se tedy podobně jako u zrcadlových neuronů v motorické části kortexu sdílení matrice pro 

bolestivé podněty. Vidíme-li tedy v Honey postavu, jak podstupuje kryoterapii, je náš osobní 

prožitek stimulován hned několika způsoby. Jednak vidíme, jak se daná postava třese zimou a sami 

přes motorické zrcadlové neurony docházíme k prožitku třesu. Zároveň část cingulárního kortexu 

zrcadlí bolestivý vjem mrazivého prostředí. A do třetice nás do spoluprožitku zimy vrhá zvuk 

drkotajících zubů, které v nás evokují pocit mrazu, jako když jsme mu byli sami v minulosti 

vystaveni160. „Mimoděk jsme strženi k vlastnímu napodobení.”161 

 
159 Honzák, R. AND Seifert, B. Některé novější poznatky v diagnostice a léčbě bolesti. Psychiatr. Praxi, 2008, 

vol. 9, iss. 1, p. 12-14. 
160 VOSTRÝ, J. Op. cit., s. 18. 
161 ZICH, O. Op. cit., s. 39. 
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6 PAMĚŤOVÉ UKOTVENÍ 

Ve chvíli, kdy se zabýváme vnímáním u divadelního publika, je potřeba zohlednit podíl 

paměti na interpretaci vnímaného. Ta je esenciálním předpokladem již pro samotné sledování 

divadelního představení. Proč tomu tak je? Pokud bychom postrádali paměť, bylo by naše chování 

řešeno zřejmě výhradně přes reflexi a automatické chování. Situaci, kdy by divák zcela postrádal 

paměť, si lze jen těžko představit. U člověka by takový stav byl v podstatě neslučitelný se životem. 

Asi nejblíže stavu bez paměti se jedinec nalézá v momentě, kdy je v kómatu a nereaguje na okolí. 

Ovšem ani zde se člověk nenalézá ve stavu zcela bez paměti, neboť víme, že mozek162 informace 

i v takto redukovaném stavu zpracovává. Z toho lze tedy odvodit, že každý divák v nějakém 

rozsahu s pamětí aktivně pracuje. Pro naše potřeby definujme paměť jako schopnost ukládat, 

uchovávat a vybavovat si informace. (Pod pojmem informace máme na mysli obsáhlou kategorii, 

kam řadíme jednotlivá fakta, osobní i sdělené události, dovednosti, asociace atd.) 

Způsobů, jak přistupovat k informacím v paměti a jak je kategorizovat, je velmi mnoho. 

Můžeme začít informace třídit podle toho, zda jde o osobní zkušenost či zprostředkovanou 

informaci. Můžeme se začít zabývat tím, na který smysl je vzpomínka primárně vázaná, jaký 

emoční účinek vyvolala apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně různorodou oblast, 

použijme v této kapitole několik přístupů, které se mnohdy navzájem překrývají a doplňují. 

V následující kapitole si ukážeme konkrétní roviny, které se podílejí na vnímání během 

divadelního představení. Nejprve se podíváme na specifické znalosti a jak ovlivňují naše vnímání. 

Následně, jak paměť ovlivňuje na nevědomé úrovni rozpoznávání jednotlivých osob, předmětů 

a prostředí. A ve třetí části si představíme schopnost vnímat odlišné představy a znalosti 

jednotlivých postav inscenace. 

 

6.1 Specifické znalosti 

 Každý jedinec se během svého života setká s odlišným prostředím a navazováním vztahů 

vzhledem ke své situaci. Z toho plyne, že jsme měli možnost setkat se s jiným množstvím a typem 

informací. Důsledkem jsou odlišné reakce na to, co v divadle vnímáme, ne proto, že bychom 

s danou informací neuměli pracovat, ale z toho důvodu, že jsme se s ní během života (ne)setkali. 

Jsme tedy nositeli takového typu informací, které sdílíme s většinou ostatních diváků v publiku 

a zároveň i takových informací, které známe jen díky vyhraněnému zájmu nebo výjimečné situaci 

či prostředí, v němž jsme se během života ocitli.  

 
162 A již zde se dostáváme k úzce vymezenému chápání paměti jako informace založené na nervovém systému.  
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Vezměme si například hru Snímek 51 (uvedenou u nás např. divadelním spolkem Kašpar). 

Hra Anny Zieglerové se věnuje vědecké osobnosti Rosalindy Franklinové, která se v padesátých 

letech 20. století věnovala výzkumu deoxyribonukleové kyseliny (anglická zkratka DNA). Sleduje 

její příchod na vědecké pracoviště v Británii, kde se chce věnovat výzkumu. Ačkoliv má jisté 

představy o svém pracovním postupu, naráží na překážky způsobené například odlišným postojem 

k vnímání žen ve vědě, lokálním zvyklostem nebo nasazením pro věc. Téma hry se točí okolo 

historické otázky, do jaké míry byl objev struktury DNA dílem Watsona a Cricka, jimž byla za 

objev udělena Nobelova cena, a do jaké se jednalo o zcizený výzkum Rosalindy Franklinové. 

Sledujeme tak detektivku, kde hledaným není pachatel ale objevitel. Hra sleduje chronologicky 

vývoj událostí za postupného odhalení, zda došlo k historické křivdě Rosalindě Franklinové. 

Náboj, který tato otázka nese, je založen na vhledu do situace. A to zejména vhled do problematiky 

struktur organických makromolekul a zároveň vhled do technických možností a myšlení o dané 

problematice z pohledu vědecké komunity 50. let 20. století. Pro autorku hry i následný inscenační 

tým tak vznikla otázka, do jaké míry diváka seznamovat s detaily těchto vhledů. Pro pochopení 

podílu Franklinové na objevu struktury DNA jsou klíčové, ale při jejich značném výskytu hrozí, 

že se hra bude podobat historickému dokumentu s výkladem organické chemie. Část problému by 

odpadla, pakliže bychom věděli, že diváky inscenace budou právě organičtí chemici (popř. se 

zájmem o dějiny oboru). V paměti diváků by byly přítomné informace o významu jednotlivých 

termínů (např. fosfát, rentgenový snímek apod.). Na druhou stranu díky tomu hra může skýtat 

přitažlivost odhalování určitého “tajemství”, které je známé nebo dostupné jen určité skupině lidí. 

Vnímání jednotlivých diváků se tedy bude lišit na základě znalostí, se kterými ke hře přistupujeme. 

Jinak se bude na podíl odhalení struktury jevit divákovi s omezenou znalostí biomakromolekul 

a jinak divákovi zběhlému v organické chemii163. „Ale ještě více toho musí dbát herci s režisérem. 

Ti totiž tvoří pro „teď” a „tady”, přičemž musí respektovat průměr vnější zkušenosti obecenstva 

„teď” a „tady.”“164 Na tom, jak jsme si již dříve ukázali, závisí, zda divák prožije flow či nikoliv. 

Jestliže budou nároky odborné znalosti příliš velké, pak ztratí zájem, protože nebude rozumět 

důvodům, z nichž vychází jednání jednotlivých postav. A naopak, pokud bude daný divák expertem 

v oblasti a hra se omezí výhradně na odbornou rovinu řešení strukturního problému, pak pro něj 

budou nároky nízké a bude se nudit.  

Tato problematika se řeší při dramaturgické volbě titulu a následné rešerši. Během ní 

dochází k objasnění nejasných bílých míst, které s novou látkou přirozeně vyvstanou. Dramaturg 

 
163 V případě, že se bude jednat o experta na dané téma, může odhalit případné nesrovnalostí nebo zkreslení.  
164 ZICH, O. Op. cit., s. 295. 
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tak ve spolupráci s režisérem hledá způsob, jakým přistupovat k informacím, které pro diváka 

nemusí být srozumitelné, ať už například z důvodu odbornosti či odlišnému kulturnímu prostředí 

nebo pro časový odstup od určité historické události. Uvedené případy ukazuje Bruce McConachie 

na příkladu hry Andělé v Americe (org. Angels in America; 1991), kde autor hry, Tony Kushner, 

do samotného dramatu zabudovává případné vysvětlení. Odděluje přitom, co mohlo být publiku 

známé a co nikoliv. Například nechává jednu z postav, Priora, odkazovat na filmová díla (jako The 

Wizard of Oz či Come back, Little Sheba), aniž by přitom blíže uvedl záměr, s jakým se postava na 

dané filmy odkazuje165. Předpokládá, že budou pro publikum obecně srozumitelné. Pokud se 

ovšem jedná již o značně specifické informace, jako například obrannou řeč právníka Josepha 

Welche z období McCarthismu, nechává historické pozadí citátu postavou Louise okomentovat166. 

Pokud autor či dramaturg ve spolupráci s režisérem nechtějí některé faktografické informace přímo 

v inscenaci divákům sdělovat167, mohou vytvořit způsob, jakým diváky s danými informacemi 

seznámí – například skrze divadelní program nebo dramaturgický úvod zařazený před vlastním 

představením.     

 

6.2 Rozpoznání 

 Paměť se dále uplatňuje během procesu organizace percepčního pole, kde dochází 

k rozdělení vnímaného do určitých celků. V následném kroku je tento celek identifikován, 

rozpoznán168. Dosud se vede diskuze, do jaké míry jsou vzorce pro organizaci a rozpoznání vrozené 

a do jaké naučené. (Je zřejmé, že některé nutné pro přežití jsou přítomné již v okamžiku narození, 

například hrubé rozpoznání lidských obličejů.) Značná část těchto procesů probíhá na nevědomé 

úrovni a vědomě s nimi pracujeme až sekundárně. Jedná se proto o automatismy založené na naší 

paměti. 

         V případě rozpoznání se uplatňují dva náhledy, a to proces postupující zdola-nahoru (angl. 

bottom-up process) a proces postupující shora-dolů (angl. top-down process)169. V prvním případě 

jsou identifikovány nejprve menší části celku umožňující jeho rozpoznání. Příkladem může být 

scénografický prvek v inscenaci Král Oidipus (2019), kde je v podlaze v obdélníkovém vymezení 

část pokrytá hlínou. Postupné umístění čísel na plastových tabulkách na jeho povrch, přítomnost 

kostí a zacházení s objekty místa v latexových rukavicích ukazuje, že se jedná o detektivy označené 

 
165 MCCONACHIE, B. Theatre and Mind. Op. cit., s. 65. 
166 MCCONACHIE, B. Theatre and Mind. Op. cit., s. 66. 
167 Příkladem, kdy tak naopak učinili, budiž inscenace Plukovník Švec (2018) uvedená na Nové scéně Národního 

divadla, kde byla hra obohacena o některé faktografické údaje z první světové války a vyústění hry 

okomentováno úryvky z dobových kritik, kdy byla hra premiérována. 
168 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 137. 
169 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 139. 
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místo zločinu. Na základě jednotlivých předmětů a chování postav v daném prostoru se skládá 

rozpoznání místa, coby interpretace daného znaku na scéně. Oproti tomu v inscenaci Snímek 51 

(2018) Divadla v Celetné lze vidět hned od začátku prostor laboratoře, v němž divák při bližším 

zkoumání nalezne mikroskop, fotoaparát na rentgenové snímky apod. Uplatňuje se proces shora-

dolů.  

Uvedené příklady mohou být variabilní v závislosti na zkušenostech diváka. Jestliže je 

divák obeznámen s příběhem krále Oidipa, tedy prvkem vyšetřování vraždy, vyslýchání svědků 

apod., a případně zná další inscenace této Sofoklovy hry, bude pro něj rozpoznání probíhat směrem 

shora-dolů. V takovém případě se předpokládá jistá zkušenost diváka s celkem, na jehož základě 

je rychle označen a pro jehož rozpoznání pak v následné percepci shromažďuje další ověření 

tzv. percepční hypotézy170. Naopak při procesu zdola-nahoru je potřeba poskládat jednotlivé části, 

jejichž společná přítomnost dává možnost rozlišení specifického celku. Jestliže jsme tedy uvedli 

pro inscenaci Krále Oidipa postup zdola-nahoru a pro inscenaci Snímek 51 postup shora-dolů, je 

to jen jedna z možných kombinací. Na základě zkušeností a paměti diváka, mohou být oba procesy 

ve směru shora-dolů či naopak. Do procesu rozpoznávání vstupuje i další faktor zohledňující 

konkrétní naladění/zaujetí určitého postoje k inscenaci. Rozlišení celku (laboratoře) ve Snímku 51 

bylo ovlivněno tzv. percepčním očekáváním171. Snímek 51 je označením pro klíčový vědecký 

důkaz k objevu struktury DNA. Jestliže tuto informaci před začátkem představení známe, dostaví 

se u nás percepční očekávání, že se děj bude odehrávat v prostorách, kde k získání důkazu došlo. 

Nemůžeme určitě říci, že bude zvolen prostor laboratoře, ale při znalosti významu/určitého klíče 

(pro nás v tuto chvíli snímek 51), se tato varianta ze všech možných variant jeví jako ta 

pravděpodobnější.  

Za zmínku také stojí skutečnost, že jsou nám některé vzorce a tvary při rozpoznávání bližší 

než jiné. Pod pojmem bližší nyní máme na mysli jejich dostupnost. Zpravidla se jedná o takové 

tvary, které pro nás byli v minulosti značně důležité. V tomto ohledu jdou za hranice naší osobní 

historie172. Jedná se především o rozpoznání obličejů, postav či zvířat v neživých objektech173, 

což se v psychologii označuje jako tzv. pareidolie. Příkladem může být například scéna. 

Zajímavostí je, že schopnost, resp. intenzita, s jakou se u člověka uplatňuje proces shora-

dolů, je variabilní a má podíl na tzv. pareidoliích, tj. rozpoznání obličejů, postav či zvířat 

v neživých objektech174. Jakmile je daný celek rozpoznán, je jeho následné nalezení rychlejší. 

 
170 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 140. 
171 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 139. 
172 Máme v tomto případě na mysli vzorce a způsoby chování dané naší evoluční minulostí. 
173 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 141. 
174 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 141. 
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Příkladem může být dialog Hamleta s Poloniem, kde Hamlet popisuje zvířata ve tvarech mraků. 

Zároveň se však nabízí interpretace, že si skrze pareidolie s pozorností Polonia pohrává175.  

Oba procesy se zapojují současně. Pokud by zcela vymizel proces shora-dolů, pak bychom 

byli vystaveni senzorickým podnětům bez schopnosti celek konkrétně pojmenovat. Naopak bez 

procesu zdola-nahoru by byl omezen přísun informací z vnějšku na minimum a pouze by docházelo 

k pojmenování na základě vnitřních obsahů176.  

Vnímání diváků je tak výrazně ovlivněno tím, jakou mají předchozí zkušenost s daným 

tématem, motivy, autorem atd. Rozpoznání je založeno na nevědomé reakci mysli a nevědomě 

proto hrozí, že tyto asociace mohou být fakticky chybné. Například považujeme danou sledovanou 

inscenaci na základě jistého pohybu či gesta za dílo stejného režiséra, s nímž jsme měli možnost 

se již dříve seznámit. Úsudek o stejné režii je však chybný, protože se nám asociace nevědomě 

utvořila na základě stejného divadelního prostředí. Je proto podstatné, zda k rozpoznání dochází 

na nevědomé či až na vědomé úrovni. Přičemž nevědomá předchází té vědomé. Bruce McConachie 

ty, kteří mají inscenační paměť značně obsáhlou, označuje jako tzv. older theatregoers177. U nich 

dochází automaticky ke srovnání jednotlivých prvků inscenace s dříve zhlédnutými díly. Mohou 

tak nacházet na základě svých vzpomínek to, co označujeme jako tzv. rukopis, a to ať už se jedná 

například o rukopis režijní, scénografický či herecký. V obecném slova smyslu jde o způsob 

provedení, který je pro daného tvůrce či herce charakteristický a lze jej na jeho základě rozpoznat. 

Například režiséra Dušana Davida Pařízka lze takto v několika inscenacích rozpoznat podle 

scénického prvku v podobě krychle složenou z dřevěných tyčí (užito např. v inscenaci Spílání 

publiku 2010 (2010) nebo Zahradní slavnost (2013)).  

 

6.3 Vím, že neví  

V návaznosti na vnímání vznikají vzpomínky, a ty zas zpětně ovlivňují, jakým způsobem 

vnímáme. Je to neustálý proces. Přicházejí nové a nové stimuly, jako vlny jsou vyplaveny na břeh 

vědomí, aby zas mnoho ze zachyceného sklouzlo zpět do moře nevědomí. Vzpomínky proto nelze 

 
175 Hamlet: Vidíte tamten mrak? Nepodobá se tak trochu velbloudu?  

Polonius: Na mou duši, opravdu jako velbloud.  

Hamlet:  Ale mně se zdá, že je to spíš lasička.  

Polonius: Hřbet to má jako lasička. 

Hamlet:  Nebo jako velryba?  

Polonius:  Nachlup jak velryba.   

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Přel. František Nevrla [online]. [cit. 20. 3. 2020]. 

URL:<http://www.phil.muni.cz/kapradi/hotove_texty/Nevrla_Ham.pdf>. s. 74. 
176 PLHÁKOVÁ, A. Op. cit., s. 141. 
177 do čj. hrubě přeloženo jako zkušený a častý návštěvník divadla; MCCONACHIE, Bruce. Theatre and Mind. 

Op. cit. s. 65. 

http://www.phil.muni.cz/kapradi/hotove_texty/Nevrla_Ham.pdf
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zachytit v úplnosti, ale vždy máme ve vědomé moci jen jejich část. Vnímání se tak podobá plavbě 

mezi paměťovými ledovci, které se s postupem času mění. 

Otec Lorenzo domlouvá s Julií plán na domnělou smrt. Kapulet domlouvá s Parisem svatbu. 

Romeo s lékárníkem domlouvá koupi smrtelného jedu. Lorenzo ví o chystané svatbě s Parisem, ale 

také ví o sňatku Romea s Julií. Paris toho o Julii mnoho neví. Romeo ví o smrti Julie, ale neví, že 

se jedná pouze o „hluboký spánek”. To všechno jsou vědomosti, s nimiž jsou jednotlivé postavy 

rozdílně obeznámeny a reagují podle nich. Aby byl vývoj hry pro diváky poutavý a srozumitelný, 

je vnímání divadelní iluze na těchto rozdílech závislé. Na vědomé úrovni jde o pokročilou 

schopnost, již si v dětství teprve postupně osvojujeme. Ukazuje to tzv. Sally a Ann test ověřující 

schopnost tzv. teorie mysli. Tedy to, jakým způsobem dokážeme vnímat situaci druhých na základě 

oddělení informací nám a druhých známých. Test probíhá následujícím způsobem. Experimentátor 

si vezme dvě loutky (Sally a Ann), košík, krabici a míč a představí je dítěti. Když jsou Sally a Ann 

společně, umístí Sally do košíku míč a poté se vzdálí. Ve chvíli, kdy je pryč, přesune Ann míč do 

krabice. Po chvíli se Sally vrátí a experimentátor se dítěte zeptá, kde bude Sally míč hledat. Ukázalo 

se, že děti do čtyř let výhradně označují krabici178. Až s pokročilým věkem dokáží situaci 

nahlédnout z pozice Sally a určit její přesvědčení, že se míč nachází v košíku. Experiment vyžaduje 

pozornost přinejmenším na pět položek, ale je jednou z nejjednodušších variant toho, co je potřeba, 

aby mohl divák v divadle vnímat pozice a situace, do nichž se jednotlivé postavy v průběhu 

divadelní hry dostávají. Pro tuto chvíli tedy považujme reakci, kdy jedinec v určitém věku je 

schopen určit domnělou přítomnost míče v košíku, za standardní. Od této standardy pak můžeme 

následně odvodit abnormální stavy. V patologickém případě, kdy nebude jedinec schopen vůbec 

pochopit nebo určit jednání druhé osoby, se bude jednat o sociální poruchu. V takovém případě 

bude při svém fungování ve společnosti omezen. Pozastavme se u případu, kdy je naopak 

divák/pozorovatel schopen situaci anticipovat dříve, než nastane. Schopnost se může projevit 

u diváků majících zkušenost s určitým autorem, žánrem, resp. určitou divadelní složkou. Na 

základě předchozích zkušeností vyhodnotí situace rychleji než ostatní, kteří s danou oblastí nemají 

takové zkušenosti, což připomíná proces rozpoznání. Ale zde se jedná o předpovídání ještě 

neuskutečněných událostí. V případě Sally a Ann v okamžiku, kdy Sally umístí míč do košíku, lze 

anticipovat různé následující akce. V jedné z nich Ann přesune míč do krabice, což se ukáže jako 

správná hypotéza. Jestliže se však situace neodvíjí tak, jak bychom ji předpokládali, věnujeme jí 

 
178 WIMMER, Heinz; PERNER, Josef. Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong 

beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 1983, 13.1: 103-128. 
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zpravidla dále pozornost, abychom dokázali odhadnout další vývoj. Odtud i snaha provádět 

hereckou akci tak, aby v každé chvíli vyžadovala divákovu anticipaci toho, co se bude dít dál. 

*** 

 Jak se ukázalo, paměť je klíčová pro schopnost vnímání. Uplatňuje se v procesu 

rozpoznávání, je u každého jedince přinejmenším zčásti odlišná, tvůrci předpokládají jistou 

paměť/znalosti publika v procesu přípravy inscenace, diváci jsou schopni vnímat rozdíly 

v paměťovém obsahu jednotlivých postav a na základě bohatých zkušeností předjímat i další 

chování postav. Ačkoliv se paměť zdá lépe uchopitelná, než jiné kognitivní procesy (např. díky 

možnostem měřitelného testování), je nadále ne zcela poznanou kognitivní funkcí např. pro svou 

nevědomou část.  
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7 V BARVÁCH EMOCÍ A TEORIE AFEKTU 

 Postava Carmichaela mizí v okně a slézá po nouzovém schodišti. Na scéně představující 

hotelový pokoj vidíme dvě mladé postavy muže a ženy – Tobyho a Marylin. Toby je připoutaný 

kovovými pouty k topení u okna, Marylin je ve stejné situaci připoutaná k topení o několik metrů 

dále mezi postelemi. Vnitřně pociťujeme bolestivý vjem na rukách, jak se oba snaží z uvěznění 

pout zoufale dostat. Camichael jim vyhrožoval a oni vědí, že jestli se z pout nedostanou, půjde jim 

více než jen o otlačení nebo odření ruky z pout. Z těch se však dostat nelze. Tíseň sílí. Dále vidíme 

na poličce pokoje kanystr s benzínem. V ústí má zasunutý kus látky, do nějž je zasazena vysoká 

svíčka. Hoří. Je zřejmé, že až se plamen dostane k textilii, způsobí vznícení a vzhledem k benzinu 

uvnitř smrtelnou explozi. Pociťujeme hrůzu a děs. Chceme se od iluze distancovat, protože pocit 

ohrožení je nesnesitelný. Zároveň však s napětím očekáváme, jak se příběh bude vyvíjet dál. 

Carmichael, muž ve středním věku, přišel v mládí o část paže, když mu ji z pouhé kratochvíle 

nechala banda trampů amputovat tím způsobem, že jej přivázali před projíždějícím vlakem na 

koleje. Poté mu část těla vzali a zmizeli. Prožíváme opovržení nad surovostí bandy a zároveň soucit 

s bezbranným člověkem. Carmichael se rozhodl za čin pomstít a ruku najít. Ve svém pátrání však 

stále naráží na podvodníky, kteří se mu snaží prodat jinou ruku. Mezi zmíněné podvodníky se 

zařadili i Marilyn a Toby, když se mu pokusili prodat ruku, která od pohledu nemohla 

Carmichaelova být. Cítíme vztek, že lidé zneužívají slabost a zoufalství druhých pro vlastní 

obohacení. Zároveň o Carmichaelovi víme, že je pro svůj cíl ochoten zabíjet. Léta hledání otupila 

jeho soucit s druhými a v jeho chování je znát naprostý klid, když druhé ohrožuje. Mísí se zde pocit 

soucitu se surově zmrzačeným člověkem a pocit z přítomného chladnokrevného vraha. Což zas 

zpět nahrává sympatizujícímu naladění na Tobyho a Marilyn. Toby se pokouší botou srazit hořící 

svíčku. Situace vyeskaluje v hádku mezi Marilyn a Tobym, která přeroste v iracionální chování 

obou, když například vyhodí botu, kterou by mohli shodit svíčku, z okna. Hádka se proměňuje ve 

vzájemné výčitky, jak se oba před Carmichaelem chovali a začne připomínat sitcomovou hádku 

mladého páru. Vytahují proti sobě argumenty opírající se o stereotypy, a působí tak komicky. 

I když se jedná o závažné stereotypy, je jejich vyznění a formulace v kontextu situace směšná. 

Smějeme se. Výrazně, i když bychom si vlastně chtěli od smíchu udržet odstup, protože se jedná 

o závažné téma. Silně černý humor. Marilyn se nakonec podaří dosáhnout na kufr a postrčí jej 

Tobymu. Oba doufají, že uvnitř něho naleznou něco, čím by mohli svíčku srazit a uniknout 

bolestivé smrti. Toby se pokouší kufr otevřít. Podaří se mu to, půlky kufru od sebe odskočí 
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a z vnitřku se vyvalí hromada amputovaných rukou. Tvář se nám zkřiví, žaludek sevře, chce se 

nám zvracet. Znechucení.179  

 Martin McDonagh, současný irský divadelní a filmový autor, dokáže výrazným způsobem 

pracovat s emocemi. Jeho tvorba je příkladem dramatiky, kde dochází k prudkému mísení žánrů. 

Od westernové pomsty Carmichaela, přes thriller odehrávající se v hotelovém pokoji a horor 

nasáklý krví amputovaných rukou, až po komedii pramenící z kontrastu chladnokrevného zabijáka 

v porovnání s mužem volající si matkou, které uvázl balónek v koruně stromu. Z jednotlivých žánrů 

vydestiluje jejich esenci, a přes zdánlivě těžko slučitelné pocity, se mu je daří uvádět v rychlém 

sledu a emocionálně diváka atakovat.  

 

7.1 Matná podoba afektu 

 „Divadelní věda dnes vnímá afekt jako jeden z koncepčních rámců, který využívá u diváků 

při studiu mechanismů vnímání jako psycho-fyzické zkušenosti, která může být podobná u mnoha 

návštěvníků divadla bez ohledu na jejich jazykové, společensko-kulturní či etnické zázemí,”180 

uvádí v článku Mezi záměrností a afektem Yana Meerzon. Přičemž Jiří Anger ve své práci klade 

počátek afektivní teorie do 90. let ve vztahu k dvěma pracím, a to The Autonomy of Affect (1995) 

Briana Massumiho a Shame in the Cybernetic Fold: Reading Silvan Tomkins (1995) Evy Kosofsky 

Sedgwick a Adama Franka. Za tu dobu, jak uvádí, došlo u studia afektu k výraznému rozvoji. 

Problematické však při studiu afektu je jeho vymezení. Záleží na přístupu, podle něhož se začne 

jednotlivá teorie odvíjet. Tomáš Jirsa udává, s ohledem na další práce, za určující postavu Barucha 

Spinozu, na základě, jehož práce Etika (1677) cituje pro afekt označení „stavy těla, jimiž se 

zvětšuje nebo zmenšuje jeho schopnost něco konat“181. Jirsa pak dále ve své práci uvádí definici 

afektu Bena Andersona, který afekt popisuje coby „neosobní intenzity, které nepatří ani subjektu, 

ani objektu – a ani nepřebývají v prostředkujícím prostoru mezi subjektem a objektem“182. 

Z uvedených pohledů nás bude zajímat vymezení Yany Meerzon. A to vzhledem k pohledu na 

afekt jako psychofyzickou zkušenost, s níž lze navázat v zichovském psychickém vjemu. Zároveň 

v kognitivním pohledu na teatrologii pracuje Bruce McConachie s psychologickým výkladem 

emocí. Proto afekt ponecháme v psychologickém výkladu, kde jej zřetelně nahradí pojem emoce. 

 
179 popsáno na základě inscenace Ujetá ruka (2010) v Činoherním klubu 
180 MEERZON, Yana. Mezi záměrností a afektem: O teorii vnímání Jana Mukařovského. Theatralia, 2016, 

19.1. s. 38. 
181 JIRSA, Tomáš. Jazyk tvarovaný excesem: afekt a jeho performativní medialita. World Literature Studies 9. 

3. 2017. s. 15. 
182 JIRSA, T. Op. cit., s. 15. 
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Následné provázání Massumiho pojetí teorie afektu a kognitivní teatrologie vidíme jako předmět 

jiné práce.  

  

7.2 Pocit, emoce, afekt a jejich užití 

Ve chvíli, kdy mluvíme o emocích, sdílíme jisté pochopení, o čem se mluví. Zpravidla jsou 

emoce dávány do souvislosti s pojmy jako radost, smutek či vztek. Ovšem pokud se pokusíme 

pojem blíže specifikovat, vyvstanou problémy. Autoři článků o afektu (pohybující se mimo oblast 

psychologie) pojem oddělují od výrazu emoce183. Naopak některá psychologická literatura definuje 

emoci jako afektivní stav vědomí184. A k tomu lze uvést ještě třetí pojem a tím je pocit. Vzniká tak 

trojice185 pojmů – pocit (angl. feeling), emoce (angl. emotion), afekt (angl. affect), které odlišně 

definují i zastánci těch samých oborů.   

Z jazykového hlediska můžeme vypozorovat určitou intenzitu, s níž se jednotlivé pojmy 

v běžné komunikaci pojí. „Mám pocit, že bys tam neměl chodit.” (ve smyslu „domnívám se”) nebo 

„Mám z toho smíšené pocity.” či obrat „pocitová teplota”. Jazykově nekoherentní se zdají být 

zmíněné výrazy, jestliže do nich vneseme pojem emoce, např. „Mám emoci, že bys tam neměl 

chodit.”  nebo afekt, např. „Mám z toho smíšené afekty.” Další výraz, emoce, se pojí se spojeními 

jako například „Cloumají s ním emoce.” nebo „Byl to emotivní projev.” či „Nezvládá své emoce.” 

Zde se zdá, že jsou emoce výrazným působitelem, který může být silnější než vůle či záměr 

člověka. Poslední výraz afekt pak můžeme najít ve sděleních jako např. „Během zločinu jednal 

v afektu.” (tedy ve smyslu „nebyl příčetný”) nebo „Chová se afektovaně.” Stejně jako v případě 

výrazu emoce můžeme říci: „Jeho projev byl afektovaný,” nicméně je z výroku znát větší intenzita, 

naléhavost. Vidíme tedy, že z jazykového hlediska se dané pojmy významově odlišují a při použití 

mají svou ustálenou podobu, přičemž výraz pocit se pojí s mírnějším nábojem než emoce a emoce 

s mírnějším než afekt. V publikaci Citový mozek je pocit na základě Websterovi klasifikace mj. 

označen jako „jemné emoční vybavení”, současně je však označen za „emoci nebo emoční vnímání 

nebo postoj”186.  

 

 

 

 
183 např. MASSUMI, Brian. The autonomy of affect. Cultural critique, 1995, 31: 88-89. 
184 uvedeno v knize Citový mozek s odkazem na Webstera BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Lucie a František 

KOUKOLÍK. Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén, 2006. s. 13. 
185 Jejichž řadu by však bylo možno ještě dále rozšířit. Například v publikaci Citový mozek nalezneme pojem 

vášeň, jehož se podle autora “užívá pro silné, případně drtivé emoce, často tak vlivné, že přemohou mysl či 

úsudek (hnán vášnivým hněvem).”  BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L. - KOUKOLÍK, F. Op. cit., s. 14. 
186 BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L. - KOUKOLÍK, F. Op. cit., s. 13-14. 
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7.3 Zařazení emocí 

Pro náš kognitivně teatrologický pohled na emoce užijme Nakonečného citaci Frijdy, která 

říká, že: „Emoce signalizují podstatu dané události z hlediska zájmu jedince. […] V tomto smyslu 

jsou emoce mechanismem signalizování důležitosti.”187 Přičemž zájmy jedince lze 

v nejjednodušším schématu rozdělit na dobré, kam bychom například zařadili radost, a špatné, kam 

bychom zařadili například strach188. Ačkoliv je podobné rozdělení značně schématické, umožňuje 

praktický výklad emocí. Emoce nás informují, zda o danou skutečnost máme projevit zájem 

a snažit se setrvat či naopak bychom se měli od dané situace distancovat a vzdálit. Tyto reakce mají 

hluboký evoluční základ, protože pokud nás něco ohrožovalo, bylo potřeba se při snaze přežít 

vzdálit (například zajíc přibližující se lišce) a naopak, pokud bylo něco přínosného (například pro 

psa dingo znovu nalezená smečka), bylo naší snahou se přiblížit. Dnes můžeme podobné reakce 

pozorovat u publika. Ve chvíli, kdy v inscenace Ujetá ruka Marylin otevře kufr a vyvalí se z něj 

hromada amputovaných rukou, pociťujeme znechucení (máme např. instinktivní obavu z případné 

infekce) a odvracíme se, tj. vzdalujeme se. Podobně tomu je ve chvíli, když se Carmichael chystá 

vystřelit vedle hlavy Toby, prožíváme strach, někdo zavírá oči, někdo odvrací hlavu a někdo pevně 

stiskne ruku. Dvojice dobré/špatné se často dále doplňuje o dvojicí vzrušení (angl. aroused) /klid 

(angl. not aroused)189, kde překvapení je příkladem emoce budící vzrušení a smutek naopak naopak 

vytvářející klid. Ve chvíli, kdy Carmichael začne po pokoji rozlévat benzín z kanystru, do čehož 

zesílí hudba, prožíváme strach a vzrušení, důsledkem čehož se napřímíme v sedačce, pevně 

stiskneme podpěrku nebo se nám začnou potit ruce a přilepí se nám tak na ruku program 

k inscenaci. Naopak těsně před přestávkou si vyslechneme sice podivínský, ale místy jímavý 

monolog Marvyna o nenaplněných snech. Soucítíme s ním, když mluví o zavřených opicích 

a napětí z předchozích událostí na scéně povoluje. Po sérii ohrožujících scén nastává relativní klid.   

 

7.4 Emocionální nákaza 

 V předchozí části jsme mluvili o prožívání emocí jako o osobním prožitku způsobujícím 

vnitřní i vnější změny. Tyto změny nám umožňují rozpoznat situaci a zařadit ji v kontextu událostí. 

Například když si vyslechneme Marvynův popis, jak byl zadržen policií, když jej Toby nechal na 

pospas osudu na smluveném místě stát, začneme chápat jeho apatičnost a lhostejnost vůči dané 

dvojici dealerů. Chápeme jeho motivace a jeho lhostejné reakce jsou pro nás rozpoznatelné. Čímž 

je pro nás jako postava čitelnější a tím potencionálně méně nebezpečná. Důsledkem máme menší 

 
187 NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2015. s. 360. 
188 NAKONEČNÝ, M. Op. cit., s. 372. 
189 Fyziologové zde pracují se dvěma protichůdnými systém označované jako sympatikus a parasympatikus.  
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potřebu zahájit únikovou reakci. A jsme uvolněnější. To jest vnitřní změna, která zasáhne taktéž 

s určitou intenzitou i ostatní diváky s ohledem na jejich reaktivnost. Dochází k emocionální nákaze 

(angl. emotional contagion)190. Emocionální nákaza funguje jako prostředek pro pochopení, 

následování, popřípadě vedení skupinové dynamiky. S odkazem na konceptuální metafory nám 

umožňuje být nadále ve středu skupiny a nedostat se mentálním naladěním na její periferii. Způsob, 

jakým k naladění ve skupině dochází, je pomocí našich smyslových vjemů. Pokud se jedná o smích, 

zaznamenáme jeho auditivní projev a automaticky máme tendenci se k němu přidat. Jestliže dojde 

k úleku, můžeme slyšet mezi diváky zvuk rychlého nádechu a slabé zasyčení mezi zuby. Vzhledem 

k časté orientaci našeho pohledu směrem na jeviště v kukátkovém divadle, je naše zraková 

schopnost naladění na skupinu oslabena. Ale jak jsme si řekli, i z proměn postoje těla se dokážeme 

naladit na okolí. Například můžeme vidět mírný úklon jako známku klidu. Na tomto místě bychom 

rádi uvedli, že naladění neprobíhá jen po auditivní a vizuální linii, ale zapojují se i další. Pokud se 

například dvojice diváků během scény dotýká, dochází k čtení reakcí a ladění na základě dotyku. 

Dalším příkladem může být čichová složka. Ve chvíli např. vzrušující scény dochází k pocení 

v jehož souvislosti se uvolňuje i naše pachová stopa191. Vzhledem k vnímání těchto signálů tedy 

můžeme konstatovat, že během představení dochází k aktivní komunikaci mezi diváky, v jejímž 

důsledku dochází k emocionální nákaze. Ta ovlivňuje subjektivní vnímání diváka, a tedy i jeho 

komunikaci s hercem. Na základě toho dochází k ovlivnění osobního prožitku daného diváka 

a rozdíly mezi jednotlivci se tak do jisté míry stírají. Divák proto z části nevnímá tak, jak by vnímal 

představení sám za sebe, ale obrazně řečeno vidí představení též pohledem druhých. 

 

7.5 Ve tváři 

 Zastavme se na chvíli u vizuální reakce ve tváři. Jak jsme uvedli v kapitole o rozpoznání, 

jsme na jejich zaregistrování značně citliví, a to do té míry, že je spatřujeme i v neživých objektech. 

Tvář signalizuje obrovské množství informací a máme přirozeně schopnost je číst i je vytvářet. 

Obě tyto roviny mohou být patologií narušeny. Z hlediska herce jsou výrazy ve tvářích diváků 

jednou ze zpětných vazeb, které se mu při představení dostává a skrze níž je navázána oboustranná 

komunikace mezi divákem a hercem. Pokud ve tváři nedochází k žádným změnám vzhledem 

k emocionálně nabité informaci, tj. pokud je divák vůči hereckému jednání ve tváři zcela 

 
190 MCCONACHIE, B. Theatre and Mind. Op. cit., s. 67. 
191 K pachové stopě si uveďme dvě poznámky: 1) Všimněme si, jak zde v jazykové rovině dochází ke spojení 

nespatřitelné složky, tj. pachu, s viditelným označením stopa. 2) Na první pohled by se mohlo zdát, že pachová 

stopa nebude mít takový vliv jako vizuální. Nicméně její přímé krátké napojení na limbický systém má za 

následek rychlou a silnou emocionální odezvu. Naše averzivní či apetitivní reakce jsou intenzivnější, viz např. 

libý parfém doprovodu a silně se potící divák v blízkém okolí.  
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nereaktivní, dochází narušení předpokládané komunikace mezi divákem a hercem. Je to podobné, 

jako když vyprávíme druhému člověku poutavý příběh či mu prostě sdělujeme emocionální 

informaci, a on na nás vůbec nereaguje. Řečeno s důrazem na motoriku, jako by vůbec nedocházelo 

k aktivaci zrcadlových neuronů. V takovém případě vznikají pochybnosti o empatických 

schopnostech daného člověka. Pokud je to člověk, u nějž už jsme danou nereaktivnost již 

zaznamenali, budeme ji považovat za projev jeho osobnosti. Za předpokladu, že se bude jednat 

o neznámého člověka, budeme znejistěni192 a napadne nás, zda našemu sdělení porozuměl. Zde 

můžeme vidět, jak se doplňují a společně fungují tři složky – zrcadlové neurony, paměť a emoční 

prožívání. Existuje v nás tedy očekávání, jakou reakci v druhém člověku daná informace vzbudí, 

a zároveň předpokládáme my, jakou reakci v nás může vzbudit druhý člověk. Odtud můžeme 

odvodit jistou chuť jít na představení za určitým hercem, jehož mimika detailní čtení emocí 

umožňuje. Jeho chirurgicky přesná práce dává i nám příležitost rozvíjení chirurgicky přesně 

vedených pocitů. Pokud například Martin Finger v roli Mervyna během monologu o svých snech 

tvoří postavu na základě minimálně oscilující mimiky, spatřujeme v tom projev jeho zklamání, ale 

zároveň se v nás kumuluje zvědavost, jak v dalších emočně nabitých situacích zdánlivá mimická 

nereaktivnost postavy obstojí. Vzhledem k naší citlivosti na tváře a její mimiku, je pro herce její 

ovládnutí náročný úkol. Z běžného života dokážeme u některých lidí odhadnout a určit, zda se 

smějí skutečně nebo doopravdy193. Přičemž čím jsme dané osobě blíže, tím více detailů dokážeme 

z tváře odečíst a umíme lépe rozpoznat věrohodnost jednotlivých emocionálních výrazů. Pokud 

i v blízkosti schopnosti herce obstojí, působí na nás intenzivněji. Odtud sláva i pád těch divadel či 

případně inscenací, kde jsou diváci v bezprostřední blízkosti herců. Nasnadě je tedy otázka, zda se 

v podobě emocí ve tvářích jako lidé obecně shodneme? Pokud by tomu tak nebylo, způsobila by 

taková odlišnost zmatení signálů, které v nonverbální rovině komunikujeme, a tedy i zmatení ve 

vztahu divák-herec. Jedná se o poměrně složitou problematiku a zajímavostí je, že se jí věnoval též 

v publikaci The Expression of the Emotions in Man and Animals zakladatel evoluční teorie Charles 

Darwin. Skutečnost, že je problematika složitější, si uvědomíme, když se dostaneme do odlišné 

kultury a sledujeme spolu s danou skupinou divadelní představení. Můžeme si povšimnout jejich 

odlišné reaktivity a případně odlišného emočního vyjádření (například způsob údivu). Pod touto 

 
192 Zajištění ve smyslu nenaplněného předpokladu, a to v různé intenzitě. Například pokud herec prohlásí, že v 

publiku sedí „studení čumáci”, ukazuje to na jeho nenaplněné očekávání reaktivnosti publika. 
193 Ukázalo se, že např. v případě předstíraného úsměvu dochází oproti upřímnému úsměvu ke svalovým 

asymetriím ve tváři. GOSSELIN, Pierre; KIROUAC, Gilles; DORÉ, Francois Y. Components and recognition 

of facial expression in the communication of emotion by actors. Journal of personality and social psychology, 

1995, 68.1: 83. Odtud zřejmě i jazyková poznámka: “Nehraj to na mě.” Vyjadřujeme tím, že si uvědomujeme 

klamavé jednání druhé osoby. Pokud by však ona osoba byla skutečně dobrým hercem, pak by k odhalení 

nemělo dojít.  
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kulturní vrstvou Paul Ekman identifikoval šest univerzálně sdílených a srozumitelných výrazů, a to 

překvapení, radost, smutek, znechucení, strach a hněv194. Způsob, jakými se otiskují do tváří, je 

podmíněn zapojením určitých autonomních svalových skupin. Nutno podotknout, že zde 

pracujeme se dvěma skutečnostmi, a to sice se způsobem, jakým určitou situaci vnitřně prožíváme 

a pak, jak tuto skutečnost svým tělem a zejména ve tváři vyjadřujeme. Teorie obličejové zpětné 

vazby195 ukazuje, že v případě výrazu ve tváři jsou tyto skutečnosti úzce provázány. Zdálo by se 

tedy, že bez ohledu na kontinent, zemi či kulturu bychom měli být schopni šest základních výrazů 

odlišit. Správnost teorie však zpochybnil např. výzkum z roku 2016, kde se u melanéské skupiny 

obyvatel ukázala specifická záměna. To, co bychom podle Ekmana považovali za výraz strachu, 

znamená u dané skupiny obyvatel výraz hrozby196.  

 Na základě obličejové zpětné vazby jsme jako diváci schopni prožít a v obličeji projevit 

emoce, které skrze divadelní představení prožíváme. Zajímavý experiment v tomto směru učinila 

skupina neurovědce Davida Eaglemana. K experimentu si přizvala dvě skupiny lidí. Obě měly za 

úkol nejprve sledovat fotografie lidských tváří. Ve druhé fázi pak bylo cílem popsat, jakou emoci 

či postoj člověk na fotografii prožívá. Botulotoxin je látka používaná v kosmetickém průmyslu 

jako prostředek k vyhlazení vrásek. Jeho účinkem jsou na určitou dobu paralyzovaná nervová 

zakončení ovládající svaly. Jsou proto napnuté a nepohyblivé. Během experimentu se ukázalo, že 

jedinci bez botulotoxinové terapie spontánně napodobovaly výrazy lidí na promítaných snímcích. 

Pod vlivem nervového jedu k podobnému jevu u zafixovaných svalů nemohlo dojít. K měření 

svalových změn byla použita tzv. elektromyografie technologie měřící aktivitu svalů v obličeji. Ve 

druhé fázi pokusu se ukázalo, že vlastní schopnost přejímat výraz ve tváři pozorovaných lidí, nám 

umožňuje i číst jejich postoje. Lidé pod vlivem botulotoxinu měli problémy identifikovat a popsat 

emoci ve tváři druhých v porovnání s kontrolní skupinou197. Divák proto může být ve své reakci 

ovlivněn zdánlivě nevinným zásahem do svalové mimiky, a ovlivnit tak schopnost rozpoznat 

a prožít jednotlivé emocionální stavy.  

*** 

Pro kognitivní teatrologii je výzkum emocí značně podnětným směrem. Nabízí se velké 

množství pokusů, kdy bude na základě elektrodermální odpovědi zkoumána jistá část emoční 

odpovědi, a to s ohledem např. na preferovaný či méně preferovaný žánr. Vzhledem k technickým 

 
194 ZAJÍCOVÁ, Markéta. Rozpoznávání projevů emocí ve tváři. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2016. s. 24-26. 
195 ZAJÍCOVÁ, M. Op. cit., s. 21. 
196 Crivelli, C., Russell, J.A., Jarillo, S. and Fernández-Dols, J.M., 2016. The fear gasping face as a threat 

display in a Melanesian society. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(44), pp.12403-12407. 
197 EAGLEMAN, D. Op. cit. s. 140-142. 
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požadavkům je již takový typ pokusu realizovatelný. Samozřejmě je potřeba být opatrný při 

interpretaci dat. Nicméně v tomto ohledu může kognitivní teatrologie využít zkušenosti z již 

probíhajícího kognitivního výzkumu. Za předpokladu delšího pozorování bychom pak mohli 

zjistit, jakým způsobem se intenzita prožitku mění v průběhu času. Pochopili bychom pak lépe, 

jakým způsobem například vnímají dramatické umění příležitostní v porovnání s pravidelnými 

diváky. 
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8 VIZE DO BUDOUCNA 

 V práci jsme představili některé směry, jimiž se ubírá současný kognitivní pohled na 

divadelní publikum a diváka jako jednotlivce. Rozvoj, k němuž v tomto ohledu došlo, byl umožněn 

vstupy do teatrologického bádání před vlastním ustanovení kognitivních věd. Máme tím na mysli 

například sémiotiku či fenomenologii. Do budoucna lze tedy očekávat rozvoj v těchto oborech, 

který bude inspirující se a inspirativní pro kognitivní teatrologii. 

 Určitý problém v kognitivní teatrologii se ukazuje ve vzájemném pochopení oborů 

a v důsledku nedostatečného porozumění může dojít k dezinterpretaci. Například v rozhovoru 

Šárky Kysové pro Theatralia označil maďarský režisér Ákos Seress některá tvrzení McConachieho 

o zrcadlových neuronech za nepřesná198. Nachází se tak před námi tři cesty, kterými se lze do 

budoucnosti ubírat. Jedna vede k odmítnutí varianty, že by bylo možné divadelní představení 

kognitivisticko-teatrologicky vůbec zkoumat nebo považuje takové experimenty za „přibližné či 

zcela zavádějící“199. Druhá navrhuje, aby divadelní věda vlastní experimenty neprováděla, ale 

využívala těch, které kognitivní věda realizovala200. Takovou možnost považujeme za 

připustitelnou, ale rizikovou, protože hrozí, jak podotkl Zich, že bude zkreslena estetická 

působivost201 divadla. Třetí cesta znamená pokračovat ve snaze použít možnosti kognitivní vědy 

v teatrologii, ale znamená potřebu porozumět jejím metodám a interpretaci výsledků, aniž bychom 

ztratili ze zřetele estetickou působivost. Užitečnost dialogu a spolupráce ocenil např. Eugenio 

Barba slovy: „To, co mi doopravdy pomohlo pochopit vlastní práci, byl způsob myšlení 

biologů.”202 

 Nebudeme zde v tuto chvíli mluvit o ambicích kognitivně teatrologického výzkumu se 

zaměřením na herce, neboť jeho současný stav nebyl předmětem práce. Ale rozhodně se jedná 

o linii, která se bude rozvíjet s ohledem na technologický pokrok a umožní např. sledovat změny, 

jakými si herec etudami a tréninkem osvojuje vědomě práci se svalovými partiemi, jejichž volní 

(tj. vědomé) ovládání je bez tréninku nemožné. V práci jsme uvedli některé z pohledů na výzkum 

vnímání diváků, ať už se jednalo o problematiku pozornosti, myšlenkových konceptů, paměti či 

zrcadlení motoriky či bolesti. Výhodou, kterou divadlo od počátku své existence má, je vliv na 

rozličné fyziologické funkce lidského těla, které lze experimentálně zkoumat. Fyziologie nervové 

soustavy patří v tomto ohledu k jedné, ale nikoliv jediné ze složek relevantních pro kognitivně 

 
198 Svůj názor zakládá na tvrzení otce (neurobiologa), ale konkrétní výtky v rozhovoru, bohužel, nezazní. 

KYSOVÁ, Š. H. - SERESS, Á. Op. cit, s. 243. 
199 KYSOVÁ, Š. H. Op. cit, s. 80. 
200 KYSOVÁ, Š. H. Op. cit, s. 80. 
201 ZICH, O. Op. cit., s. 35. 
202 SOFIA, G. Op. cit. s. 66. podle Barba, Eugenio. Bruciare la casa: Origini di un regista. Milano: Ubilibri, 

2009, s. 31. 
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teatrologický výzkum. Již v současnosti se uplatňuje například elektromyografie jako metoda 

detekující nervosvalovou aktivaci203. Další využitelná technologie spočívá v měření 

elektrodermální aktivity, která nám může prozradit podrobnosti o odlišnostech emoční reaktivity 

jednotlivých diváků. Nebo za pomoci eytrackingu můžeme sledovat, kam je během divadelního 

představení nejvíce směřována pozornost jednotlivých diváků. 

 Estetika, jako studium vnímání, bezpochyby překračuje oblast uměleckých oborů a je 

součástí běžného života. V tomto ohledu umožňují další obory, i medicínské, se u teatrologického 

výzkumu inspirovat a inspirovat jej. 

 
203 Například ve studii Metafory, kterými hrajeme uvádí Šárka Kysová výzkum, při němž byly za pomoci 

elektromyografie sledovány reaktivní odpovědi na zkušené diváky baletu a bharatanátjamy KYSOVÁ, Š. H. Op. 

cit, s. 80. 
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9 ZÁVĚR 

Prvotním204 materiálem divadla není ani herec, ani prostor ani text, nýbrž pozornost, 

vidění, naslouchání, mysl diváků. Divadlo je umění diváků. 

(Eugenio Barba)205 

 

 V práci jsme se zabývali vnímáním publika během divadelního představení. Ačkoliv se 

osoby v hledišti shrnují pod výraz publikum či obecenstvo, snažili jsme se ukázat, že se v této 

skupině nachází variabilita jedinečná pro každé představení. Z toho důvodu je de facto nemožné, 

aby se reakce během jednotlivých představení shodovaly. Nebylo ovšem ani cílem z diváků učinit 

pouze soubor individualit, které by na sebe nereagovaly, a tudíž by bylo lhostejné, zda by byly 

v hledišti samy či nikoliv.  

 Důvody pro podobné či shodné reakce diváků jsme našli například v přijetí divadla jako 

hry do níž vstupujeme s přijetím jejích pravidel; ve sdílení konceptuálních metafor jako způsobu 

chápání a interpretace životních zkušeností v daném regionu; ve sdílené kulturní paměti daného 

území či společnosti. 

 Zároveň unikátnost vnímání jednotlivých diváků se ukázala jako podstatný rys každého 

představení. Onu unikátnost lze najít například: v individuálním rozvíjení asociací na základě 

životních zkušeností; ve specifické kombinaci nároků a dovedností jako způsobu k dosažení 

prožitku flow; subjektivním vnímání bolesti; zkušenosti ovlivňující rozlišování a emoční 

reaktivnost. 

 S ohledem na uvedené sdílené a odlišující prvky je pochopitelné, že je pro herce každé 

představení originálním dílem. Jak popisuje herečka Odin Theatre Roberta Carreri: „Zásadní pro 

mě je nepostupovat mechanicky, nejjednodušším možným způsobem jako obvykle, ale snažím se 

pomocí formulací vyvolávat obrazy, které mohou změnit můj původní záměr a vyvolají v divákovi 

asociace umožňující několik vrstev interpretace.”206  

 V tom vykračuje divadlo, jako druh umění, ještě více do přítomnosti. Naučili jsme se jako 

lidé malovat po stěnách, naučili jsme se přenášet hlas na stovky kilometrů daleko pomocí 

rozhlasových stanic, naučili jsme se zachytit hlas i obraz na filmový pás. Ale to vše nás vrací 

k jednomu z nejpodivnějších umění vůbec. Setkání člověka s člověkem.

 
204 v anglickém originálu „raw” 
205 DE PREESTER, H. Op. cit., s. 83. podle Barba, E. (1995). The Paper Canoe. A Guide to Theatre 

Anthropology. London: Routledge. [Original version: La canoa di carta. Trattato di Antropologia teatrale. 

Bologna: Il Mulino. 1993]. s. 37. 
206 DE PREESTER, H. Op. cit., s. 76. (pro práci přeložila Mgr. Jitka Pánek Jurková, Ph.D.) podle Carreri, R. 

(2007). Tracce. Training e storia di un’attrice dell’Odin Teatret. Milano: Il Principe Costante Edizioni. s. 88.  
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