
Posudek rigorózní práce 

 

Uchazeč: Mgr. Nela Mládková 

 

Studijní program: Učitelství pro střední školy 

 

Název práce v českém jazyce: Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje  

loupežníka 

 

Název práce v anglickém jazyce: The Dramatization of Ivan Olbracht’s Novel  

The Bandit Nikolai Shuhai 

 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 

                                           

Oponent práce: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. 

 

Rigorózní práce si dala za cíl prozkoumat dramatizace Olbrachtovy prózy 

Nikola Šuhaj loupežník, které vznikaly v české kultuře od 70. let 20. století do 

současnosti. Východiskem pro výzkum se stala samotná Olbrachtova próza, kterou 

autorka v první části rigorózní práce podrobuje analýze z hlediska některých 

významotvorných prvků důležitých pro tvůrce budoucích dramatizací. Dále se v práci 

vymezuje samotný pojem dramatizace a předkládá se jeho historický nástin v rámci 

české literatury. V dalších částech se rigorózní práce věnuje již samotným 

Šuhajovským dramatizacím, které jsou různorodé jak z hlediska volnosti vztahu ke 

své literární předloze, tak z hlediska útvaru umělecké tvorby. Autorka vedle sebe 

klade rozdílné projevy nejen slovesné kultury (divadelní inscenaci, rozhlasovou hru, 

film, zvukový nosič s písněmi, muzikál), které se zrodily pod vlivem Olbrachtovy 

prózy či spíše Šuhajovské legendy. 

Je evidentní, že si uchazečka rigorózního řízení vybrala téma, které je jí 

osobně blízké. Tato skutečnost se projevuje ve vysoké míře vhledu do problematiky 

a empatií zkoumaných jevů. 

Avšak již samotnou volbou tématu narazila uchazečka na metodologický 

problém, nakolik je možné prostřednictvím nástrojů literární vědy zkoumat díla, která 

literaturu přesahují a jejichž zkoumání náleží veskrze jiným uměnovědám. Tato 

otázka je nesmírně závažná pro správné uchopení zkoumaného materiálu. Podle 

mého názoru je takový přístup možný, přestože má své limity, neboť pohled 

literatury nutí badatele obezřetně se pohybovat v literárněvědné rovině výzkumu 

a nenechat se rozptýlit šíří dalších složek (inscenačních, filmových, hudebních), které 

jsou různým projevům hudebně dramatické kultury vlastní. Na druhou stranu badatel 

nemůže od těchto neliterárních prvků odhlédnout, neboť výsledné dílo není jen 

útvarem textovým, ale vzniká vzájemnou symbiózou jednotlivých složek. 

Autorka se ve své práci vydává za hranice běžného literárního výzkumu, 

když zkoumá nejen divadelní dramatizaci, ale též adaptaci filmovou a hudební. 

Podrobněji se přitom věnuje některým inscenačním a hudebním aspektům, jejichž 

rozpětí se zdá být až příliš široké a ne příliš podstatné pro samotné porovnání 



dramatizací s jejich předlohou, ale je důležité pro uchopení kontextu kulturních 

souvislostí vzniku dramatizací a pro určení míry jejich zdařilosti či pro pochopení 

příčin jejich úspěchu nebo neúspěchu u publika. 

Posouzení míry zdařilosti práce je odvozené od splnění cílů, které si 

autorka stanovila. Práce si dala za cíl „ukázat, jakým způsobem se autorům podařilo 

vytvořit dramatické či hudební dílo, které sice vychází z Olbrachtovy předlohy, 

nicméně je svébytnou uměleckou výpovědí, a současně porovnat tyto adaptace 

s literární předlohou“. Z hlediska tohoto cíle lze práci považovat za zdařilou, neboť 

se ho podařilo naplnit na velmi dobré úrovni. Práce je přehledná, metodicky ujasněná, 

autorka strukturuje jednotlivé oddíly s jasnou a přehlednou logickou stavbou. 

Přidržuje se výzkumné otázky a text zbytečně nerozmělňuje výčty nesouvisejících 

poznatků. 

Míru zdařilosti práce je však nutné rovněž odvozovat od toho, zda 

výzkumná otázka položená v úvodu je dostatečně nosná. Nosným výzkumným 

problémem je určitě otázka těsnosti či volnosti dramatizace ve vztahu k původní 

předloze a otázka, na jaké aspekty Šuhajova příběhu kladli jednotliví dramatizátoři 

důraz (z hlediska proměny společenského a kulturního kontextu). Pro rigorózní práci 

méně nosný, či dokonce nevhodný se mi jeví cíl „ukázat, jakým způsobem se autorům 

podařilo vytvořit dramatické či hudební dílo“, neboť v případě takového cíle se 

výzkumný problém fakticky nestanovuje a autor je sváděn k tomu, aby hromadil 

fakta bez směřování ke konkrétním závěrům. Tento nedostatek se v práci podle mého 

soudu částečně projevil v Závěru, ve kterém jsou sice vhodně reflektovány proměny 

vnímání postavy Nikoly Šuhaje z hlediska společenských a kulturních aspektů, ale ve 

vtahu k popisné části cíle se prakticky žádné výzkumné závěry vyvodit nepodařilo.  

Za nadbytečné považuji přílohy 1 až 3, které představují rozsáhlé přepisy 

písňových textů z některých zkoumaných dramatizací, avšak bez konkrétního 

funkčního využití v práci (cílem rigorózní práce není motivická či versologická 

analýza těchto textů). 

Není také jasné, jestli autorka při analýze dramatizací čerpá jen z inscenací, 

nebo měla k dispozici libreta. 

Práce s odbornou literaturou je na dobré úrovni. Vedle literárně 

historických a teoretických studií autorka vhodně čerpala také z archivních materiálů, 

vzpomínek, recenzí a polemik otištěných v dobovém tisku. Je samozřejmostí, že 

žádná kvalitní literárněhistorická práce se bez pramenů tohoto typu neobejde. 

Navzdory koncepčním otázkám, na něž jsem poukázal výše, hodnotím 

práci jako zdařilou, a to po obsahové, metodické i jazykové stránce. Autorka 

prokazuje solidní formulační schopnosti bez závažných gramatických chyb. 

Drobných překlepů je v textu minimum. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne …..........................                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


