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Marie Řezáčová si za cíl své práce vybrala z kulturo logického hlediska zajímavou 

problematiku vývoje absurdní komiky od symbolismu k surrealismu. Cíl se jí podařilo 

přiměřeně zvládnout. 

Práci rozvrhla do pěti kapitol, které jsou proporcionálně dobře vyváženy. První kapitolu 

věnuje teoretickým otázkám komiky, sleduje linii komiky od naivní přes ironickou 

k humoristické a absurdní a současné chápání absurdní komiky srovnává s lidovou smíchovou 

kulturou antiky, středověku a renesance v intencích M. M. Bachtina. Druhou kapitolu 

zasvětila období konce 19. století, které je kolébkou současné absurdní komiky a kde zmiňuje 

absurdní komiku kabaretů, symbolické komedie Alfreda Jarryho, Charlese Crose, kubistů a 

futuristů. 

Třetí rozsáhlá kapitola je věnována vzniku a historii světového dadaismu, zatímco 

následující se zabývá tuzemským dadaismem. Konečně poslední kapitola se věnuje vzniku a 

vývoji surrealistického hnutí se zvláštním zřetelem ke koncepci černého humoru André 

Bretona i s odkazem na českoslovnský surrealismus. 



V pojetí diplomantky je podnětné zařazení Charlese Crose. Chybí ovšem zmínka o 

Jarryho současnících, Alphonsu Allaisovi a Raymondu Rousselovi. Návaznost na Jarryho 

poetiku v surrealistickém obdoí je sledována pouze v dramatické linii u Artauda a Vitraca, ne 

již v neopatavistické linii Raymonda Queneaua, Borise Viana a Patafyzického kolegia. 

Problematika magického surrealismu a technik opírajících se o výklad snu je ne zcela 

přesně vyvozována z Freudovy psychoanalýzy, ačkoliv na Bretona měla značný vliv první 

vlna dynamické psychoterapie ve Francii v linii od Mesmera přes Liébeauta a Bernheima 

k Charcotovi a Janetovi. Bezprostřední vliv na koncepci psychického automatismu měl 

spiritismus F. Myerse nebo medium Helena Smithová, pacientka Theodora Flournoye. 

Podle našeho názoru by si více pozornosti v souvislosti s komikou, která je hlavním 

tematem práce zasloužila Bretonova koncepce černého humoru. V souvislosti s českým 

surrealismem je překročena řada představitelů. S ironií a komikou pracoval před válkou 

Bohuslav Brouk, z poválečné generace by zasloužili zmínku např. Zbyněk Havlíček, Bohumil 

Hrabal a Egon Bondy. 

Po formální stránce je rozvržení jednotlivých kapitol přiměřeně vyvážené. Práce je psána 

svěžím, živým stylem. Autorka se vyhnula překlepům a gramatickým chybám. Na literaturu je 

odkzováno podle mezinárodních norem a i seznam literatury tyto normy respektuje. 

Přes zmíněné drobné výhrady však možno práci hodnotit jako velmi zdařilou a v řadě 

ohledů objevnou. 

Doplňující otázky: 

1) Krátce zmiňte historii symbolického dramatu, reprezentanty tragedií a charakteristiku 

jediné symbolistní komedie, Krále Ubu Alfreda Jarryho. 

2) Co je vám známo o Queneauově a Vianově neopatafyzice a Patafyzickém kolegiu 

(projekt encyklopeie neexaktních věd) ? 

3) Co víte o britské SPR (Society for Psychical Reserch) a vlivu Fridricha Myerse na 

Maurice Maeterlincka, popřípadě na André Bretona? 

Práce kolegyně Řezáčové plně splňuje požadavky kladené na diplomní práce a jako 

takovou ji doporučujeme k obhajobě. 
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