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         Natálie Bernasová se v bakalářské práci rozhodla porovnat  typ lyrického dramatu  dvou jeho 

čelných českých představitelů,  Fráni Šrámka a Františka Hrubína, a jako odrazový můstek pro svou 

komparaci zvolila dvě konkrétní dramata (Léto, prem 1915; Srpnová neděle, prem. 1958). Výběr to 

byl šťastný: obě hry jsou  námětově spojeny časem prázdnin a hostů v letních bytech, průnikem 

městského pseudo/uměleckého elementu do venkovského prostředí, střetem blazeovaného flirtu a 

čistoty první zamilovanosti, naivních ideálů (nejen) mládí a reality jejich degradace. Hypotéza, 

kterou si autorka stanovila v počátku práce, totiž, že obě hry jsou si v mnohém podobné 

paralelismem ve výstavbě dramatické linie a nasazením podobných typů postav, přestože jejich 

první uvedení dělí 43 let, je tedy vzhledem k danému subžánru více než oprávněná. Otevírá se tu  

prostor nejen k prozkoumání hypotézy samé, ale i (s případným přesahem) k interpretačnímu 

podchycení odlišností obou textů.         

         Z práce je patrné, jak důkladně se autorka na uchopení tématu připravovala: po teoretickém 

vymezení subžánru lyrického dramatu (chvályhodně i s užitím teatrologické sekundární literatury) 

se zevrubně seznámila s biografií i tvorbou obou autorů, před vlastní komparací velmi podrobně 

pojednala fabuli obou dramat. Poté podrobně srovnávala  zvolený časoprostor, kompozici, typologii 

postav sdružených podle věku, způsob vedení dialogů, scénických poznámek (velmi cením, že u 

Léta rozpoznává, že tvoří samostatný doplňující lyrický plán, určení však pro čtení ), klíčové 

motivy dramat,  a vše ještě průběžně  konfrontovala s dalšími dramatickými (a dokonce 

románovými) tematicky příbuznými počiny obou tvůrců, vedle prvních uvedení si všímala i  

zpracování repríz a filmových i rozhlasových úprav. Zkrátka, snažila se nic neopomenout, včetně 

pečlivého dokládání sekundárními zdroji a dobovou kritickou reflexí premiér i dalších uvedení. 

         Záběr je to obdivuhodný a Natálii Bernasovou tak podrobné zkoumání nepochybně odborně 

velmi posunulo. Pro méně zkušené autory (kterými kandidáti bakalářství obvykle jsou) však rozsah  

zkoumanému materiálu s sebou může nést i riziko, že výstavba vlastní kvalifikační práce plně 

nezúročí podniknutou heuristickou a textově analytickou práci. I zde by se vyplatilo vše zkoumané 

důsledněji hierarchizovat s ohledem k avizovanému záměru (mj. široce plošně pojednané autorské 

medailony a detailně popisné  fabule dramat), či aspoň důsledněji jednotlivé podkapitoly provázat  

dílčími shrnutími, nasměrovanými k tématu. Snadno se totiž stane, že pro vymezené téma podstatná 

zjištění zapadnou mezi dalšími, jinak nasměrovanými  detaily. Např. předsazená samostatná 

podkapitola Časoprostor a kompozice dramat (s. 25n) chronotop určuje velmi ploše, soustředí se na 
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konkrétní lokace a konkrétní časové zasazení. Přitom v další podkapitole, stojící na stejné 

hierarchické úrovni a věnované roli hudby (s. 37n), jsou prostor i čas vlastně určovány také, 

dokonce v zajímavějších modech (vzdálenost x blízkost, plynutí času x klíčový okamžik, tedy 

chronos x kairos, cykličnost). Přes uvedené poznámky považuji práci Natálie Bernasové za zdařilou 

a těším se na diskusi.  

       Otázka: Jak vnímáte lyrické drama obou tvůrců Vy osobně? Co Vás na něm oslovuje a naopak, 

co vnímáte jako anachronismus?       

        

 Práci doporučuji k obhajobě.                
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