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A) Posouzení obsahu

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek  výborně
Metodologie práce  velmi dobře
Koncepce a struktura práce  výborně
Práce s prameny velmi dobře
Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení velmi dobře
Invenčnost a původnost velmi dobře

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:

---

B) Posouzení formálních náležitostí

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře
Poznámkový aparát  výborně
Formální struktura práce  výborně
Stylistická a jazyková úroveň  dobře
Přílohy (pokud jsou) ---

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:

---



                            

C) Celkové zhodnocení

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků)

N�a četbu bakalářské práce Zuzany Meluzinové jsem se jako oponent těšil. J�ako teatrolog i jako překladatel

@jsem se s jejím (medievistickým) tématem v minulosti potýkal též a vím, že pro badatele různých oborů je v

@něm stále nemálo neprobádaných míst a materiálů, které stojí za pozornost. Za potěšitelné považuji rovněž 

@autorčino zaujetí a chuť pustit se do mezioborového výzkumu, na pomezí divadla/�literatury a historického 

@bádání. 

Mnohdy je ku prospěchu již pouhá skutečnost, že se studenti dostanou k odborné literatuře z jiného oboru 

@(v tomto případě teatrologické), jež jim může pomoci nově nahlédnout jejich hlavní obor (v tomto případě 

@historii). Zuzana Meluzinová se - jak vidno z její bibliografie - dostala k několika publikacím, které jí 

@orientaci ve středověkém divadelním prostředí mohly usnadnit, přesto by jí nepochybně prospělo, kdyby se 

@v rámci přípravy své bakalářské práce dostala i k dalším (řekněme třebas i: současnějším) materiálům: za 

@pozornost by stála např. disertační práce a další dílčí studie dr. E�lišky Poláčkové, která se soustavně věnuje 

@teatralitě, ba dokonce přímo performativitě středověkých tex�tů. V�yužila by nepochybně také studie týkající 

@se rubriky (tj. scénické poznámky) ve středověkých tex�tech dr. Kateřiny V�ršecké, abychom jmenovali jen 

@pár tuzemských prací k tématu. N�icméně je pochopitelné, že u takto mezioborově koncipovaných a 

@rozkročených závěrečných prací (zejména na úrovni bakalářského studia) je někdy pro studenty nesnadné 

@proniknout adekvátně a hlouběji do onoho “druhého” dotýkaného oboru. 

T�ato úvodní poznámka nechť je ovšem spíše obecným metodologickým postřehem, který nehodlá nijak 

@snižovat kvalitu či povahu závěrečné práce: ostatně, jedná se stále o práci bakalářskou, nikoli diplomovou 

@či disertační. N�avíc autorka pracuje s pertinentní literaturou zaměřenou na zkoumané téma, a to včetně 

@studií velmi nedávných;� potěšitelnou samozřejmostí je práce s cizojazyčnými publikacemi. 

Autorka přistupuje ke středověké moralitě, tj. divadelní hře velmi specifického, přesto velmi populárního a 

@vlivného žánru, jako historička: čte především její příběh a tematické odkazy, sleduje, jak jsou reflektovány

@některé historické (resp. de facto současné) motivy a okolnosti. V� tomto ohledu je bakalářská práce 

@sympatickým pokusem o konkrétní “případovou studii”, kterých - řečeno trochu lidově - není nikdy dost, 

@byť jí místy (pochopitelně) schází lepší porozumění tomu, jak funguje divadlo (nejen ve středověku) a jaká 

@je jeho povaha a ustrojení. 

Po formální a metodologické stránce je práce logicky rozdělena do tří větších celků. 

Autorka v úvodu stručně představuje historické zázemí a dobu vzniku zkoumaného tex�tu, a to zejména 

@událostí Basilejského koncilu, konciliarismu a častečně též některých událostí s vazbou na naše území. V� 

@této kapitole kompilativním způsobem čerpá z adekvátní literatury (tuzemské i zahraniční), fakta zpravidla 

(korektně) parafrázuje (přímých citací je pomálu, ba takřka zcela absentují) a přináší čtenáři sice nedlouhý, 

ale přesto poměrně výstižný, argumentačně a výkladově logický a poměrně slušně napsaný popis s 



                            

náležitými informacemi (mohu-li soudit jako nehistorik). [Přesto se autorka nevyvarovala hned zde 

některých gramatických lapsů: viz např. “Poté se hádky mezi koncilem a papežem začali postupně 

@uklidňovat.”, s. 9] 

Poněkud problematičtěji se pak může část věnovaná postřehům k dějinám středověkého divadla ve Francii: 

autorka se opět snaží kompilovat postřehy získané četbou literatury (opět zpravidla pertinentně vybrané a 

zvolené - viz poznámky výše), nicméně ne vždy se jí daří postihnout, jak již bylo výše naznačeno, povahu a

vůbec funkci a tvar divadla ve zkoumaném období. Série takovýchto nepřesností pak může v souhrnu 

působit lehce pochybeným/�pomýleným dojmem a vytvářet poněkud zkreslenou představu o dobovém 

divadle - a dramatu. 

V� této souvislosti dovolím jednu terminologickou poznámku: je totiž vskutku vhodné (a výhodné) 

rozlišovat mezi pojmy “divadlo” a “drama”, přičemž “drama/�dramatický” odkazuje k tex�tů pro divadlo, 

tedy zpravidla k tomu, co mnohdy (ne úplně přesně) obecně označujeme jako “divadelní hry” - a naopak 

tedy: hovořit o “dochovaných divadelních dílech” (tedy inscenacích?) je z (terminologické) podstaty věci 

poněkud problematické. V� tex�tu práce se tak autorka mnohdy pohybuje v prostoru mezi tex�tem/�dramatem a

divadlem/�událostí, aniž by čtenáři dával najevo, jak má její postřehy vnímat a číst. N�avíc právě u tohoto 

zkoumaného tex�tu je vztah mezi tex�tem samotným a jeho potenciálním předváděním in situ, tj. potenciálně 

@přímo na místě, kde se události odehrávají, poměrně zásadní a (i pro teatrologické uchopení) komplikovaný

@a nabízí nemálo možností, jak jej reflektovat. [Zajímalo by mě ovšem, co autorka myslí pojmem “prostor 

performance” (s.12) - nestačil by třeba “hrací prostor”?] 

T�éž je nesnadné hovořit např. o tom, že “drama se mezi ostatními literárními formami těšilo ve středověké 

Francii největší oblibě” (s.12) - zde opět narážíme na velmi komplikovaný vztah mezi dramatem (resp. 

tex�ty pro divadlo) a divadle (tedy scénickými událostmi). N�emluvě o odlišných funkcích, jaké středověké 

tex�ty pro divadlo měly: a že byly primárně určeny přímo ke konkrétnímu provozování, nikoli k jakékoli 

formě privátní četby. 

Autorka si tyto problematické aspekty zjevně uvědomuje - sama je ostatně na několika místech komentuje -

přesto se jí ne vždy podařilo přes tato úskalí přenést bez nehody;� nicméně snahau pochopit komplikovanou 

problematiku lze (snad) z tex�tu vyčíst. V�elmi opatrný bych však byl u formulací, které se snaží reflektovat 

vývoj dramatu/�divadla ve středověu a sledovat jakousi vývojou chronologii: tam dochází v tex�tu práce 

zřejmě k největším diskrepancím. Středověk, jak známo, může být (po legoffovsku) velmi dlouhý a jeho 

(historiografická) periodizace nemusí vždy korespondovat s periodizací a vývojem divadelním/� 

dramatickým. 

Podobně autorka v práci někdy poněkud volněji nakládá s postřehy např. ke scénografii či scénickému 

@předvádění obecně: jednotlivá fakta atribuuje trochu nahodile různým žánrům, jindy zase konkrétní popisy 

@odpovídající prax�i jednoho žánru prezentuje (ne zcela korektně) jako obecná konstatování… 



                            

Bylo by nepochybně možné problematizovat mnohá autorčina tvrzení (týkající se středověkého divadla), 

@nicméně to nepovažuji za účelné - snad jen dvě poznámky: 

@- tvrdí-li autorka, že “náboženské hry byly většinou financovány duchovními představiteli” (s. 13�), pak by 

@mě zajímalo, zda si uvědomuje, že pašijové hry (tedy mystéria) byla z velké části financována městy 

@(případně, v Anglii, prostřednictvím řemeslnických cechů). 

- popisuje-li autorka podobu (příběh) mysérií, pak má sice pravdu, že některá z nich předvádějí “celou 

@historii lidstva, od stvoření Země po poslední soud” (s.14�), nicméně bylo by vhodné připomenout, že jejich 

@základem je samotný pašijový příběh Kristův (což se ostatně odráží i v názvu žánru…) 

Z metodologického hlediska (a s ohledem na linku výkladu) se zdá být poněkud zmatečnou kapitola 2.1, v 

@níž autorka lehce chaoticky mísí obecné charakteristiky s postřehy ke své zkoumané hře Le Concil de 

Basle. S tím souvisí i můj čtenářský postřeh, že bych kapitolu 2.3� (o postavách a ději dramatu) umístil blíže

@k začátku tex�tu, aby se čtenář měl o co opřít, když autorka již komentuje některé dílčí aspekty tex�tu (právě 

@třeba v kap. 2.1);� tato strategie by jí také umožnila využít samotný tex�t jako odrazový můstek k dalším 

@komentářům a vývodům. V�ětšinu informací o hře samotné, jejím rukopisu (aj.) autorka (opětovně) čerpá z 

@dostupné literatury, která se tématu věnuje, a snaží se je představit českému čtenáři. 

N�ásledující faktografické pasáže o dataci rukopisu a jeho objevení francouzskými historiky v první 

@polovině 19. století už zase jasně ukazují, že autorka se zde pohybuje na (odborné) půdě, která je jí bližší: 

@tex�t působí i čtenářsky mnohem kompaktněji. 

Z hlediska čtenářského očekávání je pak nepochybně nejočekávanější kapitola třetí, věnovaná vazbám 

@tohoto tex�tu na husitství (et vice versa). V� jejím úvodu autorka opět (za pomoci a parafrází literatury) 

@shrnuje dobové události, aby se následně mohla věnovat jejich podobě a reflex�i ve zkoumaném tex�tu. 

Zde autorka postupně mapuje v tex�tu hry zmínky o Praze a Čechách. T�ex�tu by v těchto pasážích 

@nepochybně prospěly přímé citace zmiňovaných pasáží (byť by měly být pouze v originále, když už ne 

@přeložené): je škoda, že se čtenář vše dozvídá pouze zprostředkovaně a nemá možnost konfrotovat se s 

@originálem. 

Za přínosné lze nepochybně považovat postřehy ohledně reflex�e česko-francouzských vztahů, tak jak jsou 

@v tex�tu hry zobrazeny: škoda jen, že i zde se většinou jedná o parafráze studie O�liviera Marina. N�abízí se 

@tedy otázka, do jaké míry autorka tedy (vůbec) pracovala s původním tex�tem hry… 

V� Závěru také zaznívají lehce problematická konstatování, která naznačují, že se autorce možná ne zcela 

podařilo pochopit podstatu a fungování středověké kultury (oproti tomu se mi zdá, že jako historička se 

orientuje poměrně spolehlivě): “V době celospolečenské krize se každý snaží najít cestu ke zlepšení své 

životní situace, ale každý se o to pokouší trochu jinak. Literárně činí lidé tvoří texty, povídky, básně, 

divadla, ve kterých se obrací na své čtenáře a diváky. V 30. letech 15. století je ze stejného důvodu sepsána 

divadelní hra Le Concil de Basle, která se s prosbou o pomoc při překonávání lidského utrpění 

způsobeného válkou, nemocemi a hospodářskou krizí obrací na ekumenický koncil v Basileji, ” píše autorka 



                            

(s. 3�1), aniž by si ovšem příliš uvědomovala, že u podobně laděných tex�tů nešlo zpravidla ani tak o 

individuální (autorské) potřeby, ale (čistě) o anagažovanou tvorbu ve smyslu uměleckého díla použitého ve 

smyslu politického/�ideového/�duchovního-marketingu. T�o autorka sice o pár řádků dále ex�plicitně 

@konstatuje, ale nezdá se, že by to zcela korespondovalo s tím, co konstatovala v úvodu svého Závěru.

V�iděno očima někoho, kdo se snaží vnímat a sledovat proměny a podoby divadla a dramatu ve společnosti, 

si dovolím konstatovat, že se autorce až tak nepodařilo “analyzovat divadelní hru Le Concil de Basle” (neb 

k analýze tex�tu pro divadlo by ještě bylo třeba urazit mnohem delší cestu - a např. pracovat s tex�tem hry 

jako takovým), ale na druhé straně se jí podařilo představit českému čtenáři zajímavé téma a případně ho i 

navést k zahraniční literatuře, v níž se o tématu může dozvědět více. 

Autorka si je (některých) svých limitů vědoma, což je dobře. T�řeba bude v budoucnu v ohledávání tématu 

pokračovat a podaří se jí překročit hranici pouhé kompilace a pustit se do historicko-divadelní analýzy 

podobných témat. 

Závěrem si dovolím souhrnně vyjádřit ještě několik konkrétních postřehů a poznámek: 

• některé formulace vyznívají poněkud ambivalentně či je lze číst zavádějícím způsobem (např. hned 

úvodní konstatování “Jedná se o moralitu, alegorický a didaktický žánr, propagující konciliarismus. ” (s.5) 

vyznívá, jako by moralita obecně byla žánrem, který propagoval konciliarismus, což autorka nepochybně 

@říci nechtěla;� 

• když se autorka v úvodu kapitoly 1.4� o dějinách divadla ve středověké Francii pozastavuje nad faktem, že 

u “velkého množství dochovaných středověkých divadelních děl” není “známý jejich autor”, pak je dobré 

jenom upozornit, že je to skutečnost obvyklá i pro jiné oblasti literatury (nejen pro tex�ty pro divadlo);� 

• proč autorka používá pojem “debata” (snad převzetím francouzského pojmu “débat”?), když hovoří o 

žánru, který v češtině bývá označován (tradičně) jako “spor”? táži se o to záměrněji, že autorka v onom 

odstavci odkazuje k mé práci vlastní postarší (diplomové) práci, která s pojmem “spor” v této souvislosti 

běžně pracuje;�

• jak už bylo naznačeno výše, v práci lze příležitostně najít nějaké gramatické chyby: zpravidla ve shodách 

předmětu s přísudkem - viz např. “mystéria se hrály” (s.14�) apod.;� formulace jako “postavy se oslovují tím, 

co jsou” (ve smyslu: postavy se oslovují jmény ozančujícími to, čím jsou) jsou rovněž na pováženou;� 

najdou se i stopy nepozornosti v podobě chybějících písmen (“ byly mnoha duchovními viděn”, s.18) aj.;� 

• nemluvě o větách typu “Anonymita autora tohoto textu je neprůstřelná.”, za něž by možná mělo být 

povoleno čtenářům střílet (alespoň výstražně, do vzduchu);� 

• v některých pasáží autorka poměrně zbytečně opakuje některé informace (viz úvod kapitoly 2.1), některé 

věty (ať je čtu, jak chci) nedávají tak úplně smysl (srov. “Ačkoli jsou morality na první pohled vážné, 

špatně, je v nich mnoho humoru.”, s.15).



                            

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě

viz 1)

3�) Závěrečné doporučení

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.

V� Praze, dne 24�. srpna 2021

Podpis 


