
Posudek na bakalářskou práci kolegy Bc. Jana Mrázka „Pravda a divadlo“ 

 

    Málokdy se setkáme s tak promyšleným tématem, jako je tomu v této 

bakalářské práci. Je vidět že napětí bytostného tázání autora tohoto textu, 

jej dlouho provázelo, což svědčí o ukotvenosti a poctivosti, která je dnes 

spíše jevem výjimečným.  

    Text přímo vyhmatává neskrytost, i když se autor nechává vést mysliteli 

různého typu, ale ukazuje, téměř jakoby proti své vůli, že teoretici divadla a 

filosofové se setkávají v tomtéž.  

    Autor hledá počátek, ví, že jej nelze nalézt popisem v subjekt-objektovém 

rozložení, ví velmi dobře, že počátek je dán jen, když právě se počíná, 

„počátkuje“, rodí se. Tento proces chce Grotowski, Vyskočil skrz 

dialogickou situaci, to samé chce Patočka,  i Heidegger. „Počátek počátkuje“ 

-  (der Anfang anfangaet), jinak se z něho stává začátek, ten je pří-činou a 

příčina je vždy při činu, je v jiném čase, než potřebujeme. Herec má 

„počátkovat“, tj. vždy poprvé a také vždy naposled rodit svou postavu 

v procesu, který není kauzální, není v aristotelském čase, jenž je číslem 

pohybu, ale je v čase, který Heideger nazývá temporalitou, kde v přítomnosti 

je die Gewesenheit (podstatná minulost, jež se rodí vždy poprvé a naposled), 



ale je tam i předočekávaná budoucnost, tj. celek, bez marga, který se nezíská 

deskripcí přesně vymezeného procesu v objektivní realitě. Herec na divadle 

má „počátkovat“, o tom je tato práce, a je velmi zvláštní, že je to práce 

pouze bakalářská, protože otázky, které nesou její smysl jsou velmi hluboké 

a tendují k nevýslovnosti, transcendují nás samé.  

    Práce je skvělý počin a zasluhuje si nejvyšší ohodnocení po případné 

dobré obhajobě; po stránce věcné nemám žádné námitky, jen chválím; po 

stránce formální, je práce naprosto dokonalá. 

   Doporučuji ji k obhajobě, a dovolím si tuto otázku: „Proč je neskrytost 

pravdou, která nepotřebuje žádné dokazování???? 

V Praze dne 9. 8. 2020          Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSC. 

 


