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Ashkhen Khazarová si v předložené bakalářské práci vytkla několik cílů: všestranně 

analyzovat vybraná dramata Karla Čapka, zhodnotit je v kontextu Čapkovy tvorby, sledovat 

přijetí dramat dobovou kritikou i diváky a zamyslet se nad aktuálním odkazem všestranné 

osobnosti Karla Čapka pro dnešní svět. " 
Diplomantka rozčlenila svou práci do čtyř kapitol - první kapitola stručně, ale 

výstižně představuje základní bibliografická fakta spisovatele Karla Čapka. Další tři kapitoly 

jsou již zaměřeny na Čapkovu dramatickou tvorbu, zejména na drama R.U.R., Bílá nemoc a 

Matka. A. Khazarová podtrhl~ie jednotící motiv těchto her. Tím je boj o lidstvo, které v každé 

z těchto Čapkových her spěje k zániku. Autorka sleduje. kdy a kde měly hry premiéru. a 

v poslední kapitole komentuje reakce dobové kritiky. U komentáf"ú jednotlivých kritikú není 

vždy uveden zdroj, lze ale předpokládat. že diplomantka vycházela ze studie V. Kl:Idělk: 

Boje o Karla Čapka. I když se často konstatuje, že se Čapkovy hry, až na vzácné výjimky. 

setkaly s velkým úspěchem u kritiky i diyákú. neJsou tato tvrzení doložena dostatečně 

přesvědčivě. 

V třetí kapitole se autorka věnuje anal\ze vybraných dramat. rozebírá pf"edevším 

ideově-tematický plán a podrobněji charaktel:izuje hlavní postavy. Správně poukazuje na 

čapkovský typ nehrdinského hrdiny. jelw7 zápas je sice od samého počátku tragický, ale svým 

jednoznačným postojem na obranu člt)\ěka a demokracie nabývá silného symbolického 

významu. Jen okrajově se zmii1uje t) kompozici a zcela stranou zústala jazyková stránka 

dramat či výstavba dialogll a monol()gu \ (apkl)\~ch hrách. 

Tři vybraná dramata úzce SOU\ isi s ostatní t\orbou K. Čapka. Nabízela se řada 

komparací, které by ukázal) mistl) a \ ~ znam Capko\>ch dramat v kontextu jeho tvorby. 

Např. zneužití techniky pmti s"lIte~n~m lajmurn člo\ěka a úzkost válečné doby zazněly už 
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\ povídkovém souboru Boží muka; motiv zaostávání morálky za technickými možnostmi 

lidst\3 se objevuje např. v románech Továrna na Absolutno. \ Krakatitu: určitá pocloblln~! 

mezi ing. Prokopem z Krakatitu a dr. Galénem z Bílé nemoci. podobnost Illeli robn!: a 

mloky: \arianty .. spoti'·ebního, odosobněného" člověka. jenž se lehce stá\'á slep~1ll nástrojem 

rlizI1)ch diktátorú a totalit. se objevL~jí v mnoha dramatický'ch i prozaick)'ch dílech K. (ťapka. 

l politické situace 30. let vyrústají i poslední dvě dramata K. Č'apka. Na rozdíl od dramat 20. 

let v nich pacifista K. Capek zdúrazt1uje úlohu odpovědnosti i osobní statečnosti. s níž lze 

čelit blížícímu se nebezpečí. .Ieho dramata se stala symbolem anti fašistického demokratismu. 

stejně jako jeho novinové články. aforismy, bajky a apokryfy. jež tvoří nedílnou součást 

Čapkova díla. Bohužel možnosti ukázat Capkova dramata v kontextu jeho tvorby zůstaly 

nevyužity. 

Bakalářská práce je napsána čtivě. kultivovanou češtinou. ojediněle se vyskytují dílčí 

nedostatky stylistické a pravopisné. při větší pečlivosti by jistě byly odstraněny i některé 

zbytečné prohřešky věcného obsahu (např. na str. 12 - se mluví o románu i o hře Továrna na 
. , 

absolutno; autOrem hry Země mnoha jmen je .Iosef Capek: k dobové kritice nemohl patřil Fr. 

Buriánek - str. 32). 

Od úvodních stránek předložené bakalářské práce je patrné zaujetí diplomantky dílem 

Karla Čapka. Jeho knihy stály na počátku jejího studia českého jazyka i objevování české 

literatury. 

Práci doporučuji k obhajobě. nmrhuji hodnocení dobj·e. 

V Praze dne 14.6.2010 
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prinr. Jana Bisohofová 
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