
Posudek na závěrečnou bakalářskou práci Lucie Burešové 

Srovnání pěti základních typů her nó 

Lucie Burešová je magistrou múzických umění se specializací na umění jevištní (obor 

tanec) a s touto erudicí přistoupila i ke komplexní analýze pěti středověkých japonských her nó. 

Vybrala si hry reprezentující pět tradičních skupin, do kterých odborníci dochované hry dělí 

především podle typu hlavní postavy šite. Autorka odkazuje ke sbírce textů dvě stě padesáti her 

a poukazuje na jejich zvláštnosti, díky kterým je jakékoli "škatulkování" sice užitečné pro popis 

a bádání v oblasti textů jókjoku a jevištní realizace her nó, nicméně v rámci hlavních kategorií 

lze uplatnit další kritéria, například míru dominance některé složky představení, především 

tance, umožňující porozumět představení té které hry do hloubky. Diplomantka přistupuje ke 

své látce z pozice teatrologa, u zkoumaných her si všímá všech složek, zjejichž souhry vzniká 

konečný jevištní tvar ve chvílích každého dalšího představení. Přijímá tradiční pravidlo "džo

ha-kjú", podle něhož byly po staletí ve východní Asii tvořeny dramatické skladby (hudební, 

básnické i dramatické) a které bylo postupně aplikováno i na další "skladby" včetně 

sestavování programu divadelního představení z několika her nó a frašek kjógenů. 

Diplomantka pracuje s překlady libret jókjoku do češtiny a hlavních evropských jazyků 

(angličtina, francouzština, němčina) s přihlédnutím k japonským originálům a komentářům. 

Cituje z řady sekundárních pramenů a na několika místech upozorňuje na dílčí podobnosti 

s evropskou operou nebo barokním divadlem. Na několika místech také v souvislosti 

s tanečními výstupy upozorňuje na možnosti podrobného zkoumání této významné složky her 

nó, jemuž se hodlá dál věnovat v navazujícím magisterském studiu. 

Bakalářská práce je napsána suverénním způsobem po stránce terminologické i metodické. 

Srovnávané hry jsou analyzovány ve zřetelně stanoveném, strukturovaném formátu, takže 

můžeme dobře sledovat rozdíly mezi pěti základními typy her nó . Přínosem je i obrazová 

dokumentace. Práce svým rozsahem, kvalitou zpracování látky i poznámkového aparátu plně 

vyhovuje požadavkům na klausurní práci tohoto typu. Navrhuji hodnocení známkou výborně. 

Zdenka Švarcová 

" ;, 


