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Současná německá rozhlasová hra: Akustické experimenty Heinera Goebbelse 

Diplomovou práci psala Jana Ptačinská Jirátová s přestávkami v delším časovém rozmezí a 
s průběžnými konzultacemi se mnou jako školitelkou, přesto bohužel, jak se již stalo zvykem, 
stěžej ní část jej í práce vznikala poměrně hekticky v srpnu, což je přece jen znát např. na 
některých formulacích či nepozornostech, které se již ve spěchu nepodařilo "vymýtit". 
Konzultace byly v této fázi práce hodně intenzivní a diplomantka si je též plným právem 
vyžádala. Přesto musíme její diplomovou práci považovat za značně samostatnou a originální. 
Kromě upozornění na stylistické neobratnosti (což nebyl pouze její problém) a některé 
žurnalistické nešvary a přílišné všeobecnosti, které se podařilo odstranit, spočívaly konzultace 
v rámcovém a průběžném vedení práce ve smyslu, které pasáže je třeba doplnit, co v práci 
tematicky dosud chybí či kde je potřeba dílo H. Goebbelse podrobit hlubší analýze. Historický 
přehled a seznámení se specifickou podobou německé rozhlasové hry i s tvorbou originálního, 
všestranného a u nás nepříliš známého tvůrce H.Goebbelse je však nutno považovat za plný 
autorský vklad diplomantky. 
Nutno říci, že Jana Ptačinská Jirátová pracovala velmi rychle a efektivně, a to v opravdu 
nelehkém životním období. Už za to je třeba jí lidsky i profesně složit poklonu. 

V průběhu geneze práce měla diplomantka paradoxně největší "zábrany", pokud šlo o 
její vlastní interpretaci Goebbelsova díla. Myslím, že se jí ale tento ostych podařilo překonat. 
Podrobná rekonstrukce Goebbelsovy inscenace Osvobození Prométhea v předposlední části 
práce je vlastně současně svébytnou autorčinou interpretací a analýzou tohoto originálního a 
pro běžného posluchače zcela nezvyklého díla. Autorka poskytuje čtenáři všestrannou a 
plastickou představu o konkrétní podobě díla v jeho časoprostorových proměnách. Popisuje 
fundovaně jednotlivé výrazové prostředky a průběžně podává výklad jejich fungování v rámci 
celku. Ve vlastním komentáři pak jasně pojmenovává význam díla, který plyne 
z Goebbelsovy konkrétní práce s textem, zvukem, ruchy a hudbou a ze společné souhry všech 
výrazových složek. Pojmenovává i rámcový, velice drastický tematický posun 
prométheovského mýtu, k němuž došlo v MUllerově textu i v následném Goebbelsově 
zpracování. V hutné pasáži navíc analyzuje to, jak Goebbels propojením mýtu s dalším 
MUllerovým textem (Muž ve výtahu) dociluje jaksi oklikou zesoučasnění Prométheova 
příběhu. 

Za ne méně analyticky přesnou a přitom plastickou považuji předchozí část práce, tedy 
stručnější rekonstrukci a analýzu Goebbelsova projektu Zpustlý břeh, opět využívající 
MUllerův prozaický text. Autorka podrobně a přesně popisuje Goebbelsovu novátorskou práci 
s originálními zvuky, jimiž vytváří zvukový obraz současného německého města, jeho 
destrukci a následně novou konstrukci textu, práci s herci i neherci. A opět definuje tematické 
posuny Goebbelsovy inscenace oproti MUllerově předloze. Dovolím si poznámku, že zcela 
obdobně se mohla věnovat i inscenaci Osvobození Prométhea a bylo by to naprosto 
dostačující. Ona velice plastická a vyčerpávající rekonstrukce Goebbelsova stěžejního dílaje 
tu pro čtenáře v nejlepším slova smyslu "navíc", aby si mohl názorně uvědomit a takřka zažít, 
co tvorba tohoto reformátora znamená, jak a čím působí. 

V závěru mi pouze chybí zmínka o Goebbelsových současnících, o obdobných 
současných tvůrčích proudech a směřováních, jsou-li. Respektuji, že si diplomantka zvolila 



jiný přístup k celkovému tématu své práce, tedy že vřazuje Goebbelsovu tvorbu do 
rozhlasového kontextu z hlediska historického. Předkládá nám v podstatě dějiny německého 
rozhlasu a německé rozhlasové tvorby od počátků, přičemž přehledně a jasně vymezuje 
jednotlivá historická a politická období, určující pro vývoj rozhlasové tvorby a proměny její 
společenské funkce. Současně sleduje vznik jednotlivých rozhlasových slovesných útvarů 
v Německu a definuje jejich specifika, jedná se totiž o žánry pro českého posluchače a 
v rámci historie českého rozhlasu často neznámé. Práce se tak poněkud dělí do dvou do jisté 
míry samostatných částí, přestože autorka pojmenovává inspiraci Goebbelsovy tvorby Novou 
rozhlasovou hrou 60.let, najejíž poetiku i programová východiska Goebbels navazuje. 
Zmíněné členění práce je bezpochyby dáno i tím, že části, věnované tvorbě H. Goebbelse 
vznikaly jako poslední. 
Přes tyto možné sporné body plně doporučuji práci k obhaj?bě a navrhují hodn~Fní výborně. 
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