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Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Ptačinské Jirátové Současná německá 

rozhlasová hra: Akustické experimenty Heinera Goebbelse 

Oponent: Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 

Diplomová práce Jany Ptačinské Jirátové se, jak z názvu vyplývá, zabývá nevšedním a 

originálním tématem současné německé rozhlasové hry s akcentem na tvorbu jednoho z jejích 

nejvýznamněj ších současných tvůrců - Heinera Goebbelse. Již v úvodu chci zdůraznit, že se 

jedná o práci velmi užitečnou a zdařilou, práci, která zcela splňuje požadavky, které jsou na 

závěrečnou magisterskou práci kladeny. Autorka předkládá nejen ucelený pohled na unikátní 

tvorbu jednoho z představitelů intermediálního umění druhé poloviny 20. století, ale i 

zevrubný historický exkurz, jenž osvětluje vývoj rozhlasového umění v německém prostředí, 

které neodmyslitelně ovlivňuje, formuje a umožňuje tvorbu německého experimentátora. 

čtenář je tak velmi nenásilně a čtivě vpraven do historicko-teoretického kontextu, z něhož 

Goebblesova tvorba vyrůstá. Jirátová navíc své téma zpracovává na základě bohaté znalosti 

dané problematiky, a to jak přímé (recepce rozhlasové tvorby, rozhovory s Goebblesovými 

spolupracovníky, studium ve Frankfurtu nad Mohanem), tak nepřímé (bohaté sekundární, 

zejména cizojazyčné zdroje). Práce je prosta stylistických i gramatických chyb, což je výkon 

oceněníhodný. 

Jirátová svou práci přehledně rozděluje do šesti oddílů. V druhé, teoretické části autorka 

přesvědčivě definuje žánr německé rozhlasové hry - Horspiel - s přihlednutím k jejím 

vývojovým proměnám. Třetí a čtvrtou část věnuje historickému vývoji tohoto teatrologií 

mnohdy opomíjeného uměleckého projevu. Pátá část se věnuje samotné tvorbě Goebbelsově. 

Goebbeles je představen jako ojedinělý experimentátor navazující v mnohém na wagnerovský 

odkaz Gesamtkunstwerku. Pokud jsem v úvodním odstavci nešetřil slovy chvály, na tomto 



místě bych si dovolil drobnou poznámku či dotaz. Goebbelesovu tvorbu, jak výše zmiňuji (a 
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autorčina sugestivní rekonstrukce Gobbelsova Q~o Promethea to alespoň pro mě 

dokazuje), vnímám jako tvorbu, která se řadí do intermediálního (různé uměny propojujícího) 

proudu umění druhé poloviny 20. století. Autorka ve své práci nicméně opomíjí jakýkoli 

náznak možných spojitostí mezi tvorbou Gobbelsovou a vývojem moderního poválečného 

umění. Jako by vše, co přesahuje hranice Německa či Goebbelsovy tvorby, do práce nepatřilo. 

Goebbelsova tvůrčí činnost popsaná Jirátovou vyznívá jako osamělá a ojedinělá (o jej í 

unikátnosti není sporu.) Podíváme-li se však na experimety mnohých poválečných umělců, 

zjišťujeme, že spojitostí bychom mohli najít více než dost. Otázka proto zní: Lze skutečně 

vnímat Goebbelsovu tvorbu jako tvorbu intermediálního či případně postdramatického 

umělce? Pokud ano, s jakými jinými umělci/experimentátory či uměleckými (nejen 

rozhlasově-zvukovými) projevy ji lze spojovat? Pokud se ale oponent zcela mýlí a pokouší se 

v Goebbelsově tvorbě vidět něco, co v ní přítomno v žádném případě není, nechť je poučen ve 

stejném stylu, v jakém jej obohatila Jirátové práce. 

K práci nemám jiných připomínek a doporučuji ji k obhajobě. Hodnocení: výborně. 

Ut.- j~ť 
V Jílovém 18.9. 2009 Martin Pšenička 


