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Coby školitel jsem se sešel s diplomantem pouze jednou, před lety, kdy mu bylo 
diplomové téma přiděleno a my se dohodli, že zpracuje Nekvasilovy inscenace z období 
Opery Furore s přihlédnutím k těm dalším, které by pomohly analyzovat přínos režiséra Jiřího 
Nekvasila k operní režii své doby, tedy samozřejmě se zasazením do kontextu. Víckrát jsem 
se s diplomantem nejenom nesešel, ale neměl jsem ani příležitost jakkoli do jeho práce 
zasáhnout (nepočítám-li jeho mailový dotaz na strukturu práce, zaslaný o vánocích). Stejně 
jako oponent jsem text od diplomanta obdržel až coby definitivní svázaný exemplář. 

Bylo by tedy z mé strany poněkud troufalé psát školitelský posudek, a možná není 
zcela zodpovědné, že jsem na tuto hru vůbec přistoupil a školení diplomanta se nevzdal. 
Nemohu tedy jinak nežli ve stručnosti zveřejnit, co bych diplomantovi poradil, kdyby si 
poradit nechal: 

Především bych nesouhlasil s převahou popisů a výčtů a měl bych ho k analytickým 
pasážím, které se tu scvrkly do posledních šesti stran textu. Pak bych požadoval zasadit 
zjištěné do kontextu operní režie 90. let, alespoň českého, bez něhož nelze Nekvasilovu 
tvorbu postihnout - a požadoval bych, aby za tím účelem pracoval s dobovými ohlasy,jejich 
opomenutí považuji za nepřijatelné. Měl bych ho k objasnění Nekvasilových postupů, 
řekněme jeho režijní metody a toho, jak souvisí s určitou představou produkce a provozu 
operního divadla. Měl bych ho k analýze vztahu režiséra k opernímu herectví, ke 
specifickému vytváření scény (prostoru) a především k analýze jeho přístupu k opernímu dílu 
a divadlu vůbec, tedy v užším smyslu k operní dramaturgii. Kdyby zbyl prostor, měl bych ho 
vehementně k analýze Nekvasilových televizních režií, které pokládám za vůbec 
nejprůkaznější vyjádření režisérových tvůrčích snah a metod. A nakonec bych nepřipustil, aby 
diplomová práce neměla ani požadovaný rozsah 60 nQrmostran, byt' ho jen odhaduji z tištěné 
verze, alektronickou jsem přes výslovný požadavek od diplomanta neobdržel. 

Práci doporučit k obhajobě nemohu, přestože je zřejmé, že Milan Černý téma dobře 
zná aje především podrobně seznámen s jednotlivými inscenacemi i s Nekvasilovými názory, 
že tedy zná jako málokdo materii. 
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