
-

Tereza Tauchenová 
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Bakalářská práce 

Oponentský posudek: 

Tereza Tauchenová se ve své práci zabývá záslužným tématem: historickými dramaty 
zapomenutého autora 2. poloviny 19. století, ve své době význačné osobnosti českého 
kulturního a národního života Václava Vlčka. Tauchenová nám přibližuje dílo a život autora, 
který svou tvorbu i osvětovou činnost podřídil výhradně vlasteneckému a národně 
obrodnému cíli. Vlčkovo v jistém smyslu vzorové historické drama mělo soužit pozvednutí 
národní literatury a divadla. Autorka řadí Vlčka k pozdně romantické generaci a současně 
definuje, čím se české romantické drama od evropského liší právě v souvislosti s národně
obrozeneckými cíli. Dobovými citáty dokládá, že na rozdíl od německého dramatu (Sturm 
und Drang), jímž se české drama inspiruje, nejde v české literatuře o dramatický konflikt 
titánské vůle, ale především o mravní katarzi. 

Autorka zasazuje Vlčkovo drama do kontextu dobové domácí produkce a zařazuje jej 
v kontextu českých tvůrců i generačně. Přitom nastiňuje, jak se od 60. do 80. let 19. století 
měnila představa o podobě velké národní historické tragédie, která především měla zvýšit 
úroveň původní české tvorby. 

V dalších kapitolách se autorka věnuje jednotlivým historickým dramatům V. Vlčka. 
Nejprve však jmenuje domácí i evropské vlivy, jimiž se při tvorbě dramat, uváděných 
v Prozatímním divadle, Vlček inspiroval: Tyl, Klicpera; francouzské poromantické drama a 
francouzská současná komedie; Shakespeare. 

U všech historických dramat, jimiž se zabývá, vymezuje autorka základní konflikt 
mezi protagonistou ajeho okolím, přibližuje většinou černobílé charaktery ušlechtilého 
"národního" hrdiny, takřka světce na jedné straně a cizáckého zloducha na straně druhé. 
Nejvyšší dramatickou hodnotou pro Vlčkaje a zůstává, jak Tauchenová hojně dokládá, 
národní pospolitost ajednota tváří v tvář nepřátelskému německému živlu. Autorka též 
zmiňuje tradiční protižidovské klišé, jemuž Vlček při líčení Žida jako záporné, takřka 
mefistofelské postavy, podléhá. Dále konstatuje, že svým předsudečným představám o 
národním charakteru Vlček bez zábran přizpůsoboval historické dění (Češi jsou zobrazeni 
jako stateční válečníci, Němci jako zbabělci). Pokud jde o formální stránku, zmiňuje 
Tauchenová Vlčkovu snahu beze vší dějové logiky napodobit shakespearovské historické hry 
a skloubit v nich navíc množství obrazů a scén (fascinuje mě její pojem "ruch scén") 
s nekonečnými osvětovými vlasteneckými monology. Výše zmíněné platí především pro 
dramata Soběslava Přemysl Otakar. Hru Milada autorka považuje v rámci Vlčkovy tvorby za 
zdařilou, zejména proto, že hlavní postava není z rodu královského, a proto u ní není autor 
tolik svázán svými apriorními představami o obrazu panovníka. Nejednoznačnost 
dramatického charakteru souvisí dle autorky i s proměnou jazyka, který je nyní prostší, 
zbaven bombastického patosu, přestože se Vlček nevzdává osvětářských a vlasteneckých cílů. 
Autorka též zmiňuje proměnu inspirace: Vlček se od shakespearovského vzoru obrací 
k dramatu schillerovskému. 

V kapitole o dramatu Eliška Přemyslovna sleduje Tauchenová genezi textu, tedy 
několik verzí tohoto dramatu, v nichž postupně dochází k proměně charakterů i motivace 
jednání. V kapitole Vlasta zase porovnává Vlčkovu verzi českého mýtu s tradiční verzí, jak ji 
známe např. z pojetí Jiráskova. Ve hře Lipany nachází Tauchenová obdobné klady jako u 
dramatu Milada: složitější charaktery a motivace, nepatetické promluvy, jednodušší děj. 



Bohužel závěrečná shrnující část, nazvaná Charakteristika Vlčkových historických 
dramat je dosti stručná. Čekala bych, že teď se naopak autorka pustí do komplexnější a hlubší 
analýzy. Tauchenová zde především konstatuje kolísavou úroveň Vlčkovy tvorby, která se 
nikdy nepřiblížila k pomyslnému uměleckému vrcholu. Vyjmenovává některé shodné 
formální prvky Vlčkovy tvorby a podobnosti mezi jednotlivými díly, opětovně zmiňuje 
zahraniční vlivy a příslušnost autora k romantickému proudu. Romantický vliv spatřuje v 
idealizaci Vlčkových hrdinů i v celkovém utopismu jeho her. Domnívám se, že právě tento 
rys Vlčkovy dramatiky, totiž drama jako obraz utopického ideálu, by stál za rozvedení. Chybí 
mi poněkud úvaha, co přesně vlast a národ v rovině utopie a ideálu pro autora znamenaly a 
jaké místo zaujímala takováto idealizovaná produkce v dobovém kontextu a ve srovnání 
s tvorbou jiných autorů. 

Jako že vůbec rezervy práce spatřuji v útržkovitosti a úspornosti vlastních autorčiných 
úvah nad jednotlivými tématy. Analýzy dramat se kromě charakteristiky protagonisty (či 
antagonisty) a zachycení základního dramatického konfliktu a z něj plynoucího tématu hry 
omezují na mírně komentované převyprávění děje. 

Autorka užitečně přibližuje dobový ohlas na dílo V. Vlčka. Ale dělá to tak, že většinou 
s minimálním vlastním komentářem cituje obsáhlé pasáže z dobové publicisticky či 
z několika shrnujících publikací. Měla by navíc pracovat s prameny kriticky a výrazněji 
rozlišovat mezi soudem Vlčkova současníka a názorem historika. Též by se dle mého názoru 
měla více do hloubky soustředit na analýzu samotného Vlčkova díla a hledat složitější pozadí 
motivů, které při rozboru konkrétního dramatu většinou jen nadhodí. Tauchenová vždy 
správně a přesně nastíní základní rozložení dramatických sil. I to, že tématem je pro Vlčka 
v podstatě vždy národ a vlast, liší se jen doba a osoby, do nichž své téma vtělí. Ale do 
hlubších úvah už se nepouští. 

Práce T. Tauchenové má podle mého názoru poněkud kusý charakter, zůstává na 
povrchu, protože problémy a témata sice pojmenovává, ale nedomýšlí a věnuje se více popisu 
a citacím, než analýze. Možná je to dáno tím, že se snaží dílo autora, kterého si zvolila, 
postihnout v mnoha aspektech a zařadit z mnoha dílčích hledisek do dobového českého i 
mezinárodního kontextu. I toto "zařazení" je však velmi "heslovité". 

Také by stálo za rozvedení proč si autorka tohoto zapomenutého a umělecky spíše 
podprůměrného (jak sama konstatuje) tvůrce za téma své bakalářské práce zvolila. Takovéto 
vymezení tématu práce i vlastního stanoviska k němu by možná "automaticky" provokovalo 
další otázky a otevíralo další témata, spjatá dobou, v níž Vlčkova tvorba vznikala. 
Práci doporučuji k obhajobě a pro výše zmíněné nedostatky navrhuji ználťku 3. 
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V Praze 11.9.2009 PhDr. Zuzana AN' ustová, Ph.D. 


