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OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI KLÁRY METGE 
“ŽENSKÉ TÉMA V SOUČASNÉM ČESKÉM MAINSTREAMOVÉM DIVADLE”  

Bakalářskou práci Kláry Metge jsem se chystal číst s velkou radostí. Slibovala rozvinutí tématu 
naznačeného v její sympatické ročníkové práci - tedy téma kýče a midcultu v současném (českém) divadle. 
Ostatně již samotná anotace práce v tomto směru slibovala mnohé: “V současném českém mainstreamovém 
divadle, jež k midcultu dlouhodobě inklinuje, pozoruji výraznou dramaturgickou linku komedií, jež svým 
uchopením ženských postav tyto stereotypy silně podporují a vyznívají výrazně misogynně či sexisticky.” (s.
4) Navíc se autorka věnuje tématu, s nímž mě pojí osobní a profesní pouta, mj. překladatelská. A jak to 
dopadlo? Po přečtení jsem trochu na rozpacích. Ne že by se autorka se svým cílem minula, nicméně možná 
se nechala cestou trochu svést. Otázkou je: proč? 

Klára Metge si vybrala pětici her (současných, překladových) spotřebně-zábavní dramatiky, aby se na 
nich pokusila ukázat, jak se v nich zobrazují ženské postavy, a dokázala, že tak autoři (a autorka) činí 
prostředky, které z těchto (komediálních?) textů pro divadlo činí kýč (či k němu směřují), a s oblibou se 
uchylují k misogynním strategiím a obrazům. 

Obecně lze s autorkou souhlasit. Nemalé množství zábavně-dramatické produkce (ve všech jazykových 
mutacích) vykazuje nepříliš vysokou "kvalitu zpracování”. Sama také přiznává, že měla potíž vybrat si 
korpus svých textů na zkoumání: což je ovšem hned první potíž! Vybírá si pět her inscenovaných v 
tuzemských divadlech (neb ji zajímá česká recepce a interpretace), nicméně konstatuje, že české texty 
(resp. komediální texty českých autorů) do zkoumání nezařazuje, neb nevykazují dostatečné parametry/
kvality - to nepochybně platí o zmiňovaných textech Patricka Hartla, nicméně stálo by za úvahu uvažovat o 
některých hrách Petra Kolečka (např. Zakázané uvolnění) či o textech Markéty Bidlasové/Bláhové (např. 
Starý holky), které by jí možná nabídly vhodný materiál (jsou to totiž hry s aktivními ženskými hrdinkami, 
které vykazují jisté kvality dramatické a nebojí se ani závažnějších témat/motivů). 

Stejně tak by bylo dobré vzít v potaz i kvalitu (českých) překladů zkoumaných her: nekvalitní české 
převody totiž mnohdy původní francouzské originály výrazně zplošťují a činí z nich hry ještě o poznání 
“blbější” než původně byly/jsou (což mnohdy mj. dokazuje i jejich inscenační/kritická recepce v zemi 
původu). Podobně také možná není úplně (metodologicky) výhodné věnovat se výhradně samotným textům 
pro divadlo, ačkoli jejich výběr byl proveden na základě uskutečněných inscenací. 

Tyto koncepčně-metodologické výtky (a našly by se i další) jsou ovšem přirozenou daní za nesnadné 
téma, které si autorka zvolila. Jako poněkud závažnější komentář bych ovšem považoval autorčinu trochu 
zmatečnou strategii výkladu, s níž čtenáři opakovaně vykládá koncepty a informace již jednou řečené. Jako 
čtenář si také kladu otázku, zda je v koncepci práce nezbytné v jejím průběhu vykonat exkurz ke komediím 
Shakespearovým a goldoniovsko/gozziovským a k vybraným teoriím. Ne že by autorka nedokázala svá 
témata vysvětlit, spíše by možná bylo výhodnější použít tyto postřehy jako odrazový můstek k další práci s 
texty a nevracet se k nim v průběhu. 
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Jako čtenář práce s ambiciózním tématem jsem měl také jistá očekávání formální a stylistická: vím, že se 
autorka obvykle snaží působit korektně a svědomitě, nicméně v práci najdeme nemálo drobných i větších 
lapsů gramatických, formálních i gramatických: od drobností typografických (viz nesprávné uvozovky v 
uvozovkách, s. 6), přes chyby v zájmenech (již/jíž, s. 32) překlepy (jsem/jsme, s. 12), vyšinuté vazby (např. 
“korespondují (s)”, s. 35), až po nesprávnou interpunkci v souvětích (např. opakovaně s. 7) apod. - souhrn 
jednotlivých drobností však celkově působí poněkud rušivě a vede čtenáře (až) k úvahám o jisté míře 
ledabylosti.  

Podobně též když autorka konstatuje, že pro potřeby své práce bude pracovat s názvy (Shakespearových) 
her v překladech Jiřího Joska - a tedy např. s hrou Konec dobrý, všechno dobré - pak je s podivem, že se na 
dalších stranách zase uchýlí k názvu jinému, tedy k Hilského Dobrý konec všechno spraví… 

Následujících několik (nejen) čtenářských poznámek nechť proto dílčím způsobem poukáže na další 
problematické aspekty a naznačí potenciální otázky a podněty k dalšímu přemýšlení: 

• autorka konstatuje, že ve své práci rozšiřuje chápání kýče i mimo estetickou kategorii (s.7), nicméně v 
tomto ohledu rozhodně není první: například již kunderovské pojetí kýče se v této oblasti pohybuje 
několik desetiletí; 

• když (s.10) autorka cituje příklady “špatných” a “ještě horších vtipů” (aby doložila, proč české tituly do 
svého korpusu nezařazuje), pak jsou její příklady sice nepochybně ukázkami vtipů blbých, nicméně nijak 
extrémních, ani vybočujících z produkce jiných, o poznání kvalitnějších komedií (ano, jsou prvoplánové, 
ale obávám se, že neposlouží jako pádný důvod k tomu, aby ospravedlnily autorčiny záměry); 

• když autorka (s.19) komentuje vhodné komediální užití ironie ve Zkrocení zle ženy, pak, myslím, křivdí 
mnoha současným komediálním textům (té kategorie, kterou se zabývá), které s ironií jako principem 
také hojně pracují; 

• podobné je to též s tématem smrti, které podle autorky v současných komediálních textech (tj. v tom 
typu, který ji zajímá) absentuje: a to jak mezi francouzskými (např. Ruquier: Hlavně, aby byl šťastný), ale 
i českými (viz např. opět Kolečkovo Zakázané uvolnění) - analogicky platí totéž o problematizovaném 
tématu svatby; 

• stejně tak by se mezi bulvárními komediemi našly hry, které problematizují zdánlivě jednozačný 
(misogynní) zobrazovací model a ukazují sílu ženy ve vztahu k mužům - viz např. postavu hostitelky 
Elisabeth v komedii Jméno (Delaporte/de la Patellière); 

• na s. 24 autorka hovoří o problematickém pojetí postav záletných mužů (vnímaných pozitivně či 
neutrálně) a žen, u nichž jsou potenciální nevěry/zálety vnímány spíše excesivně: je k zamyšlení, jak by 
komedie působily, kdyby se tato polarita otočila - a otázkou je, proč se tak zpravidla tedy neděje (ostatně: 
v případě komedie, kdy holka střídá kluky jako na běžícím pásu, bychom asi nejspíš dostali něco jako 
postavu Samanthy ze Sexu ve městě; a ano, film/tv v tomto směru s těmito principy pracuje pravidelněji a 
rozmanitěji, což je také nepochybně podnět k dalšímu zamyšlení); 
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• rovněž bych si dovolil více problematizovat otázku převlekových komedií - mnohé komediální principy 
jsou neměnné, nicméně některé komediální konvence se výrazně proměňují - aneb: copak někdo uvěří 
tomu, že se holka převlékne za kluka a nikdo to nepozná? :) → tento podnět nechť je chápán jako jistá 
provokace a zároveň též jako vybídnutí k úvaze nad mírou realističnosti v současných komediích a nad 
tím, jak se s v nich naopak pracuje s nereálnými vskuvkami/scénami (srov. např. s hrou B. Buc); 

• také se nabízí otázka odlišného vnímání postavení ženy a vztahu muž-žena v různých národních 
kulturách a s tím spojené dílčí rozdíly mezi komediemi anglosaské/francouzské/italské/české 
provenience; 

• když (s.30) autorka komstatuje, že “poukázala na fakt, že komedie může velmi dobře fungovat, aniž by 
zabředla do některého ze stereotypů o ženách”, pak se nabízí otázka, zda náhodou také ona odkazovaná 
komedie dell’arte nestojí na stereotypním zobrazování postav (byť je přirozeně otázkou, jakou mírou 
“realističnosti” dané typy disponují); 

• s ohledem na tematickou skupinu 2 autorčiných her (tj. hry, kde si staré ženy plní sny či se pouštějí do 
podivných dobrodružství) by bylo dobré také zohlednit skutečnost, že existuje nemálo her, které podobně 
pracují s mužskými postavami; 

• jak by se autorka (s ohledem na své téma) dívala na hru Ph. Minyany Inventury? 

• když autorka (s.35) cituje závěrečnou scénickou poznámku ze hry Přítelkyně, tak ji, obávám se, 
poněkud dezintepretuje, pokud ji používá jako doklad k podpoře svého tvrzení (“Kýčovitost je tak ještě 
posílena – nejen že vychází z předpokladu, že se všechny stárnoucí ženy nachází mimo společnost, ale 
tento předpoklad je prezentován jako jediný možný a správný.”): ona scénická poznámka je totiž plná 
ironie (k ironii viz výše)! 

• když autorka v závěru konstatuje, že jí zkoumané hry “komediemi tak docela nejsou” (s.37) - pak by se 
možná hodilo toto tvrzení ještě zproblematizovat: neb ony hlavně “nejsou dobrými komediemi” - celá 
autorčina práce totiž stojí na předpokladu, že splňuje-li něco atributy a pořadavky, může (to) být komedií 
(polarita 1/0), nepracuje už ovšem dále s možností, že mohou existovat komedie dobré i špatné, tj. zdařilé 
i nezdařilé (přičemž se v tomto případě nejedná o míru estetického hodnocení, ale o míru řemeslné 
dokonalosti). 

Úplným závěrem budiž řečeno, že bakalářská práce Kláry Metge po formální a obahové stránce splňuje 
požadavky kladené na závěrečnou práci, doporučuji ji k obhajobě a s ohledem na výše uvedené výhrady a 
připomínky (a navzdory některým z nich) ji hodnotím jako: velmi dobrou. 

V Praze, dne 13. června 2021 

        doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
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