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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Bakalářská práce, kterou její autorka, Klára Kadlecová, nazvala 
Činoherní klub 1990 - 2007, se zabývá, poslední, tedy porevoluční, 
etapou vývoje této přední pražské, a potažmo i české, divadelní scény. 
Přesto jde o téma velmi obsáhlé, které si autorka musela nějakým 
způsobem vymezit. Diplomantka to učinila tím, že si svůj výzkum 
ohraničila lety 1990 až 2007, což znamená, že některá časová období ( 
např. divadelní sezónu 1989/ 1990) ze zorného úhlu své práce vypustila, 
a že se také - z pochopitelných důvodů - nevěnuje ani té činnosti 

divadla, která následovala po tomto datu, tj .od r. 2007 až do 
současnosti. Považuj i to za velice správné metodologické rozhodnutí. 
Klára Kadlecová si ovšem svou práci vymezila ještě v jednom ohledu. 
Soustředí se totiž především na herectví a jeho proměny, částečně i na 
režii, a to vše pak porovnává se zakladatelskou poetikou divadla, jak ji 
v šedesátých letech formulovala skupina divadelníků, soustředěná 

kolem teatrologa a pozdějšího ředitele Činoherního klubu Jaroslava 
Vostrého. Současně s tím se Kadlecová zabývá také otázkou, zda lze v 
"dnešní" herecké praxi Činoherního klubu, rozeznat a specifikovat 
určitý herecký styl, takový, který by měl svou zřetelnou charakteristiku, 
a který by byl už na první pohled nezaměnitelný a typický právě pro toto 
divadlo. Hledá tedy paralelu s šedesátými lety, kdy Činoherní klub 
takový jedinečný herecký styl skutečně vyvinul. 
Cenné na práci Kláry Kadlecové je to, že se autorka velmi podrobně 
věnuje takřka všem fázím uměleckého provozu, jímž takový organismus 
repertoárového divadla denně prochází Navíc: zvolená optika její práce 
nám čtenářům umožňuj e sledovat nej en samotnou látku, tedy sám 
předmět výzkumu Kláry Kadlecové, ale také postupy i způsob autorčina 
myšlení. Jsme vlastně Kadlecovou "obsazeni" do role jakéhosi svědka. 
V důsledku toho pak spolu s diplomantkou postupujeme od jedné 
inscenace k druhé, sledujeme jejich charakteristiku a výklad, dále jsme 
svědky autorčiných úvah nad možnostmi hereckých témat a jejich 



scénického rozehrávání, a zároveň se jako čtenáři podílíme na autorčině 
pokusu o stanovení určitých kritérií hereckého stylu v souvislosti 
s dramaturgickým usilováním daného souboru. Autorka se značnou 

akribií popisuje svou diváckou zkušenost s výsledky práce jednotlivých 
režisérských a hereckých osobností, zejména těch, které bychom ve 
sledovaném období mohli považovat za hlavní stylotvorné pilíře 

současného Činoherního klubu. Věnuje se velmi podrobně např. herecké 
tvorbě Ivany Chýlkové, Jaromíra Dulavy, Petra Nárožného, Nely 
Boudové, Ondřeje Vetchého, ale také režijní práci Ladislava Smočka, 
Ondřeje Sokola, Ivo Krobota a dalších. Ale autorka svou pozornost 
zameruJe také na některá specifika, která v divadelní praxi 
repertoárového divadla přinášejí jistá úskalí Mám tu na mysli soužití 
několika výrazně odlišných režisérských typů ve "stísněném" prostoru 
malého repertoárového divadla, z nichž každý má nejen různý rukopis a 
zájmy, ale především odlišnou lidskou mentalitu. V této souvislosti je 
třeba také ocenit, že autorka ve své práci nesleduje jen ideální rovinu 
zvolené problematiky, ale že ji zároveň zajímají i otázky a problémy, 
které se při zběžném pohledu na divadelní práci přehlížejí či dokonce 
ignorují. Např. vliv osobních vlastností jednotlivých individualit na 
vlastní hereckou práci. 
Otázky, které si diplomantka v těchto, i jiných, souvislostech klade, jsou 
formulovány zřetelně a s velkou erudicí a talentem. Tuto pochvalu však 
omezuji pouze na obsahovou stránku autorčiny úvahy. Poněkud 

složitější už je to s vyjadřovací a stylistickou úrovní práce Kláry 
Kadlecové. Některá souvětí jsou konstruována přece jen poněkud 
násilně a ve výsledku pak působí neobratně. Vyberu jen jeden příklad za 
všechny. Tak například II věty: "Je ale patrné, že toto je patrnější u 
režiséra Ladislava Smočka více než třeba u Ondřeje Sokola, který dle 
mého názoru do inscenace přináší mnohem více svých osobních vkladů 
", čtenář jen velmi přibližně tuší, co tímto skladem slov chtěla autorka 
asi vyjádřit. 
Našly by se i jiné zápory a nedostatky. V této souvislosti musím 
upozornit na autorčinu vytrvalou tendenci k určitému přeceňování 

hereckých postupů v Činoherním klubu. Především pak tendenci 
považovat tyto postupy za novátorský přínos tohoto souboru celému 
českému divadlu. Například tam, kde Kadlecová analyzuje způsob 
Dulavovy herecké interpretace role Pasqualina ve Smočkově 

inscenaci Goldoniho Impresária ze Smyrny a rozplývá se nad 
novátorským pojetím jeho herectví, a tento způsob dokonce označuje 
v jistém smyslu za příznačný pro herectví Činoherního klubu, nejenže 
nemá pravdu, ale hluboce se mýlí. 



Už v roce 1963, v Grossmanově režii Vyšinuté hrdličky v Divadle na 
Zábradlí, se na jevišti všechno dělalo jaksi naopak. I tady šlo slovo proti 
tělesnému jednání. Vykládala se bajka, která nabádala k obezřelému, 
opatrnému, oportunnímu životu. Herec, který interpretoval tento text, 
přišel klackovitou chůzí, s rukama v kapsách, ležérně a nedbale se 
postavil. Potom napůl úst, s pepicky protahovaným hlasem, jímž si 
patnáctiletí pub ert'ác i , říkají: " hele vole .. " vyslovoval rozšafně slova, 
která by spíše patřila " zkušenému", "umoudřelému," muži. V téže 
inscenaci hovořil text také o sobectví. A slova o této lidské nectnosti 
pronášela herečka s něžností, vroucností a vášní, jako by na světě nebylo 
nic krásnějšího, než právě toto sobectví. Těmito známými příklady chci 
pouze naznačit, že tento způsob hraní nebyl ani v šedesátých letech 
žádným objevem Činoherního klubu a že v českém divadle zdomácněl 
daleko dříve, Úplně poprvé byl dokonce použit na půdě toho 
nejkamennějšího českého divadla. Byla to Krejčova inscenace 
Strakonického dudáka v Národním divadle, v druhé polovině padesátých 
let, v níž se principiálně pracovalo právě touto režijní a hereckou 
metodou. Bylo by tedy třeba fakta lépe prověřovat a nepodléhat příliš 
unáhleným zobecňujícím soudům. A především nepřejímat nekriticky 
některé teze programové estetiky Jaroslava Vostrého. 
Nicméně pro už zmiňovanou přesvědčivost s jakou autorka 
problematiku nahlíží, shledávám práci zajímavou a doporučuji ji k 
obhajobě. 

Poněvadž z textu Kláry Kadlecové jednoznačně nevyplývá, zda si 
autorka plně uvědomuje obsah některých pojmů, s nimiž ve své úvaze 
pracuje, chci ji položit otázku tentokrát ryze teoretickou : Jak 
diplomantka chápe pojem "čistá činohra" , který ve své práci na 
několika místech používá? Jinými slovy: jaký má toto terminologické 
sousloví pro Kláru Kadlecovou přesný sémantický obsah? Nebo ještě 
jednou a zcela konkrétně : o co je čistší činohrou Kačerův Revizor 
v Činoherním klubu, než např. Macháčkova inscenace Stroupežnického 
Našich furiantů v Národním divadle? V čem tato čistota " činohry " 
Činoherního klubu spočívá? A s tím souvisí i má druhá otázka: autorka 
hovoří o hereckém tématu jako o specifickém rysu herecké tvorby 
v Činoherním klubu. Jenomže neměli například Jan Tříska a Marie 
Tomášová v Krejčově inscenaci Romea a Julie v Národním divadle také 
své herecké téma? Nebyl Třískův mladý vzpurník, prudkých, trhavých 
gest a přerývané mluvy, ztělesněním vzpoury proti prostředí, v němž 
jeho postavy žily? Nebylo toto Třískovo sebevyjádření, které si přenášel 
kontinuálně z postavy do postavy (viz Treplev v Rackovi, Rafael 
v Konci masopustu) hereckým tématem, jež v Krejčových inscenacích 
nalezlo svou autonomní hodnotu jako umělecký čin? A to vše několik 



let před založením Činoherního klubu. V čem je tedy herecké téma 
v Činoherním klubu specifické? Prosil bych termín herecké téma 
v souvislosti s Činoherním klubem, pokud možno, co nejvíce upřesnit. 

prof. Jaroslav Etlík 
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