
Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Budařové "Projevy 

surrealismu v českém divadle 20. a 30. let xx. století" 

Diplomová práce Jany Budařové se věnuje nepříliš rozsáhlé, nicméně 

pozoruhodné etapě ve vývoji českého divadla dvacátého století, jíž jsou 

průniky surrealismu na české divadelní scény. Že se přesto jedná o téma 

značně inspirativní, dokazují mnohé studie, jež se jednotlivými aspekty a 

dílčími otázkami projevů "surrealistického divadla" u nás zabývají - z prací 

starších nelze opomenout studie Obstovy, Scherlovy či Srbovy, v době 

nedávné přispěla k tématu výrazně například Andrea Jochmanová. Šíře 

dostupné sekundární literatury k tématu je velká a předkládaná diplomová 

práce (viz především její soupis pramenů a literatury) je toho také důkazem. 

Budařová - jak v úvodu sama předjímá - nekoncipuje svou práci 

chronologicky, nýbrž se snaží postihnout surrealistické postupy skrze 

tematické rozčlenění kapitol. V jednotlivých ucelených kapitolách se tak 

postupně zabývá dramaturgií (a samotnými texty), režijními přístupy, 

scénografií a dokonce I hereckou praxí ovlivněnou surrealistickými 

myšlenkami. 

Úvod práce tvoří stručné kapitoly o genezi surrealismu ve Francii a 

následně o jeho zabydlení se v tuzemském prostředí. Dále se už věnuje 

českému divadlu 20. a 30. let s důrazem na surrealistickou tvorbu, 

respektive na projevy surrealismu Uak název práce správně předjímá), neboť 

"čisté" surrealistické divadlo a drama lze obtížně nalézt jak u nás, tak i 

v zemI svého vzniku, tedy ve Francii. Závěrem je DP doplněna adekvátní 

obrazovou dokumentací. 

Autorka pracovala s bohatými prameny, včetně pro toto téma kruciální 

pozůstalosti Jindřicha Honzla. Velkým pozitivem její diplomové práce je 

právě závěrečný soupis pramenů k tématu a bohatá primární i sekundární 

literatura, která neopomíjí ani práce poměrně nedávné, ačkoli může být 

mírně zarážející, že se vodkazech na použité zdroje neobjeví např. 



internetové stránky věnované speciálně české divadelní avantgardě (viz 

www.phil.muni.czjudimjavantgarda) - přestože některé elektronické zdroje 

v práci uvedeny jsou. 

Práce má ve své podstatě kompilační charakter, což je u práce 

takovéhoto typu zcela jistě adekvátní. Autorka hojně cituje z dobový kritik a 

ze sekundární historiografické literatury. Nicméně na mnoha místech by 

práci prospěl i osobní vklad autorčin, či kritické zhodnocení využívaných 

zdrojů - místy jako by chyběl autorce právě kritický odstup, když přejímá 

tvrzení jiných autorů. Někdy jsou navíc citace lehce nejasné, není zřetelné, 

kde citace začíná apod. (viz str. 28 aj.). 

Jednotlivé kapitoly práce tvoří více či méně sevřené a uzavřené 

jednotky. Takováto struktura celku práce vedla autorku k častému 

opakování již konstatovaných fakt, přičemž dané informace JSou SIce 

přirozeně vkládány do odlišného kontextu, nicméně bylo by vhodné je lépe 

využít a rozpracovat - zejména s ohledem na celek DP. Jako nejpovedenější 

(z hlediska využití sekundárních materiálů) se tak jeví kapitoly o Honzlově 

Novém divadle na Václavském náměstí (53-59) a o surrealistických 

výpravách Františka Muziky (74-78). 

Po stylistické stránce je práce napsána velmi zdatně, přesto (a možná 

právě proto) v ní překvapí nemalé množství překlepů, špatných tvarů slov, 

opomenutých písmen, špatně skloňovaných cizích jmen apod. (viz strany 13, 

15, 30, 54, 59, 70, 73). Rovněž tak hrubé gramatické chyby nepůsobí 

dobrým dojmem, obzvláště jsou-li ve shodách minulého participia (str. 12) či 

v užití chybného tvaru přechodníku (str. 16). 

Přes výše uvedené výhrady považuji práci za dobrou, především 

s ohledem na výše uvedený kvalitně zpracovaný soupis využitých pramenů a 

literatury. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: velmi dobře. 


