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Bakalářskou práci Kateřiny Burgersteinové lze charakterizovat jako komparativně 

zaměřenou analytickou studii, věnovanou problematice filmové, divadelní a rozhlasové 

adaptace na příkladě dvou vybraných děl L. Fukse (Spalovač mrtvol, Příběh kriminálního 

rady). Kompletní seznam adaptací děl L. Fukse do roku 2021 obsahuje příloha bakalářské 

práce. Z hlediska obsahového lze v předkládané práci rozlišit část obecně teoretickou a část 

interpretační, v níž – jak slibuje anotace – má být adaptace představena „nejen jako soubor 

operací intermediálního překódování a přesunu z  jednoho sémiotického systému do druhého, 

nýbrž i jako produktivní a kreativní akt přisvojení a jako receptivní nebo interpretační 

proces“. Právě Fuksova díla se pro svou „významovou otevřenost a mnohoznačnost“ zdají být 

vhodným materiálem, na němž může být adaptace sledována nejen jako výsledek 

obligatorních operací, které jsou dány vlastnostmi, možnostmi a ustálenými konvencemi 

média a žánru, do něhož je literární pretext transponován, nýbrž jako produkt tvořivé autorské 

interpretace.  

V první části nazvané prostě Adaptace se autorčino tázání soustředí k dílčím otázkám 

teorie adaptace, k typologii adaptačních přístupů a především k vybraným aspektům a 

faktorům, jež jsou spjaty s produkcí a recepcí adaptace: osoba adaptátora, kontexty, divák. 

Předmětem těchto teoretických pasáží, v nichž rozhodně nelze spatřovat těžiště předkládané 

práce, je stručná prezentace vybraných pojetí adaptace s důrazem na vlivnou knihu kanadské 

badatelky Lindy Hutcheonové Teorie adaptace. Ta ve svém pojetí mj. přehodnocuje status a 

funkci adaptací v rámci kulturní komunikace, přičemž oslabuje tradiční důraz na fakt 

odvozenosti od předlohy (být druhým neznamená být druhotným nebo podřadným) a 

zdůrazňuje nezbytné a zásadní intertextové zakotvení adaptace (interpretovat vybrané dílo 

jako adaptaci předpokládá vnímat je jako vícevrstevnaté, jako svého druhu palimpsest). Nelze 

sice očekávat, že by stručný teoretický úvod do studia adaptace, opírající se o vybranou 

literaturu předmětu (vedle již zmíněné Hutcheonové je zastupena též Alicja Helmanová a 

především Seymour Chatman, jenž autorčin přístup obohacuje o naratologický rozměr 

v uchopení kategorie postav a prostoru), mohl k dané problematice přinést něco objevného, z 

autorčiny formulační nejistoty je však mnohdy až příliš zjevné, že se ocitla na území jí dosud 

neznámém, v němž se teprve snaží zorientovat, nalézt stezky, jež by ji bezpečně 

provedly oním labyrintem pojmů, konceptů a přístupů adaptačních studií, jež ve své šíři a 



komplexnosti zahrnují teorii intermediality a intertextuality i naratologii. Leckterý z  pojmů a 

konceptů, jež mají sloužit jako nástroj analýzy a interpretace, je navíc natolik komplexní, že 

by si zasloužil samostatnou práci, a nikoli stručnou zmínku v rozsahu odstavce či několika 

vět, jak je tomu kupř. v případě podkapitol věnovaným jednotlivým médiím (film, divadlo, 

rozhlas). Nechtěným efektem autorčina nekritického přístupu je pak tíhnutí k zjednodušujícím 

a banalizujícím zkratkám tam, kde bychom očekávali minuciózní a kritickou analýzu. Tento 

přístup se ovšem netýká pouze pasáží teoretických, což dokládá též jednostránková kapitolka 

věnovaná Ladislavu Fuksovi a jeho osobitému autorskému stylu, uvádějící druhou, 

interpretační část shrnutím obecně známých faktů formou koláže citátů ze tří sekundárních 

textů, z toho jednoho slovníkového.  

Slabiny, jež úvodní teoretická část naznačuje, ještě zvýrazní kapitoly druhé, praktické 

části, v níž se na zmíněných dílech L. Fukse prověřuje „nosnost“ interpretačního přístupu 

opírajícího se o koncept adaptace. Výklad tam, kde usiluje o vyšší rovinu abstrakce, 

překračující rovinu evidence a popisu historického či literárního faktu, často zadrhává a naráží 

na neschopnost i ty ne příliš komplikované jevy a problémy vyjádřit srozumitelněji, což vede 

k oněm zjednodušujícím zkratkám a komentářům, banálním charakteristikám či 

generalizujícím soudům. I zde se autorka sice znovu může opřít o svou znalost kritických 

ohlasů a další sekundární literatury, ale samotný analyticko-interpretační výkon je málo 

přesvědčivý ve způsobu argumentace i vyvozování interpretačních závěrů, jež zůstávají 

většinou na velmi obecné rovině. Leccos nápaditého – zejména v kapitolách věnovaných 

enigmatické a významově otevřené postavě Karla Kopfrkingla či pojetí představeného 

„prostředí“ v adaptacích Spalovače mrtvol – je tu toliko naznačeno, aniž by byl interpretační 

potenciál těchto spíše fragmentárních postřehů v dalším výkladu rozvinut a prohlouben. 

Logika výkladu působí navíc poněkud svévolně, strukturace a hierarchizace by měly být 

zřetelnější.  

Polská badatelka Alicja Helmanová, jíž se autorka v úvodní kapitole dovolává, ve 

svém konceptu adaptace v reakci na přílišnou obecnost stávajících modelů klade skromný a 

zdánlivě málo ambiciózní požadavek: „je třeba psát nikoli obecně o adaptaci, ale o 

adaptacích“. Analýza konkrétní filmové, ale i divadelní, resp. rozhlasové adaptace však a 

priori nevylučuje klást si otázky obecnější povahy, jež vedou k „odhalení postupů 

umožňujících spíše než věrný převod literatury její tvořivou zradu“. Autorkou zvolené téma 

přímo vybízelo ubírat se touto cestou a na příkladě několika adaptací vybraných Fuksových 

próz obrátit pozornost k široce chápaným a vzhledem k časovému odstupu i odlišným, 

proměňujícím se kontextům (kulturním, společenským, politickým), do nichž adaptace 



vstupují a jež je podmiňují, ovlivňují a motivují některé změny adaptovaného literárního 

textu. V tomto smyslu mohly být adaptace zkoumány rovněž jako závažné svědectví recepce 

literárních děl, nikoli jen jako svědectví reálného, individuálního aktu četby, nýbrž jako 

svědectví jejího virtuálního typu, četby určitého společenství v určitém místě a čase. Sama 

autorka si tohoto interpretačního potenciálu byla vědoma, o čemž svědčí její poznámka na 

počátku podkapitoly Kontexty (srov. s. 14), do její analýzy konkrétních adaptací Fuksových 

děl se však nepromítl. Slibovaný „dialog“ a žádoucí propojení mezi částí obecně teoretickou a 

interpretační se autorce navázat nezdařilo. Interpretační prostor, primárně intertextové 

povahy, v němž se textově analytický přístup k adaptaci doplňuje analýzou kontextů 

(společenských, ideologických, kulturních, estetických atd.), do nichž vstupuje adaptace jako 

produkt, či je jimi jako kreativní proces produkce a recepce podmíněna a determinována, 

zůstal povětšinou nevyužit, stejně jako interpretační prostor, otevírající se komparací těch 

procesů transformace, resp. transferu, jež jsou podmíněny postupy a způsoby intermediálního 

překladu literárního pretextu do rozdílných médií či žánrů (adaptace filmová, divadelní, 

rozhlasová). Vedoucí práce si může jen postesknout, že – zejména z časových důvodů – již 

nebyl vyslyšen jeho apel na to, aby především v pasážích věnovaných oběma divadelním 

adaptacím byly ještě důsledněji a obsažněji „vytěženy“ všechny dostupné zdroje, tedy nejen 

obrazový záznam inscenací, jejich kritický ohlas, ale i texty zmíněných dramatizací, resp. 

libreta inscenací.  

Jak již bylo řečeno, na celkově rozpačitém výsledku je především znát, že autorka si i 

ty základní teoretické nástroje popisu adaptace či naratologické pojmy osvojovala až 

v průběhu psaní. Na připomínky a podněty vedoucího práce reagovala sice vždy pohotově, 

s velkým nasazením si leccos stačila doplnit a nastudovat, od jedné verze k druhé se 

pomalými krůčky blížila standardům odborného textu, při četbě předložené verze práce se 

však počáteční skepse znovu připomíná. Jakkoli pokrok, který autorka od té první verze přes 

verze následující učinila, je neoddiskutovatelný a oceněníhodný, leckteré problémy, otázky a 

rozpaky zůstávají. Téma předkládané práce implikuje celou řadu komplexních teoretických 

otázek nejen z teorie adaptace a naratologie, nýbrž i z teorie dramatu. Jejich řešení by však 

vyžadovalo jak širokou teoretickou základnu, tak – a možná že především – schopnost i 

ochotu u zkoumaných problémů a fenoménů setrvat a zevrubně je analyzovat. Pokusil jsem se 

doložit, že zásadní problém a nepřehlédnutelný deficit předkládané práce spočívá právě 

v tom, že namísto soustředěného promýšlení a kritické reflexe sledovaných otázek se 

autorčino představení analyzovaných problému rozbíhá do šíře mnohdy letmých postřehů a 

povrchních komparací, jimiž jsou sledované teoretické pojmy uváděny do stavu potenciální 



totožnosti s jinými pojmy, takže sama autorka občas tápe a zaplétá se v síti i těch pro její práci 

centrálních pojmů adaptace, interpretace a dramatizace, protože je uplatňuje na straně jedné 

mechanicky až rigidně, na straně druhé nedůsledně (srov. k tomu autorčinu nejistotu a 

nerozhodnost, jak z tohoto hlediska uchopit rozdíl mezi rozhlasovou hrou a audioknihou, 

přičemž by stačilo vzít v potaz, že i tzv. adaptace může v komunikační praxi fungovat různě a 

do popředí mohou vystupovat její rozličné funkce: může fungovat nejen jako svébytná kreace 

či reprezentace, nýbrž i jako substituce, kdy literární pretext není adaptací zastoupen 

/rozhlasová hra/, nýbrž nahrazen /audiokniha/). 

Předkládanou bakalářskou práci jako celek, tedy i s přihlédnutím k její genezi a 

autorčinu vynaloženému úsilí, hodnotím jako poctivý pokus vyrovnat se s látkou, jež svou 

interdisciplinární šíří představovala pro autorku teoreticky i interpretačně nelehký úkol, jehož 

náročnost si uvědomovala až v procesu psaní. Ve svém výsledku zanechává rozpaky: slibné 

téma a dílčí zajímavé postřehy na straně jedné, často poněkud bezelstný a bezradný zápas se 

zkoumanou látkou na straně druhé, jenž k předmětu své analýzy nepřináší mnoho nového. 

Autorčinu schopnost přemýšlivě aplikovat znalosti a dovednosti literárněvědného řemesla, jež 

si během studia osvojila (či spíše měla osvojit) prokazuje jen v omezené míře. 

Nepřehlédnutelným deficitem, jímž předkládané práce trpí, je i její jazyková a stylistická 

úroveň, na níž se negativně podepsala i nedostatečná jazyková redakce. Řada překlepů i 

gramatických chyb (především v interpunkci) tak ještě umocňuje celkově rozporuplný dojem. 

    Práci – i přes zmíněné výhrady – doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

známkou dobře.  

 

V Praze dne 19. 8. 2021                                                                 doc. PhDr. Petr Málek, CSc. 

 

 

 


