
Posudek diplomové práce
Nela Mládková: Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka

Diplomová práce Nely Mládkové sleduje hudební a dramatické a filmové  variace 

(toto označení používám záměrně) na téma Olbrachtova románu, které jsou od 70. let výrazně 

spjaty s osobností hudebníka Petra Ulrycha. Téma práce bylo zvoleno velmi šťastně, protože 

právě počin sourozenců Ulrychových, dlouhohrající deska (LP) Nikola Šuhaj loupežník,   

odstartoval řadu kreativních projektů, v nichž se slovo s „jazyky“ hudby, divadla, filmu aj.  

prolíná do celků, které byly vzdáleny rigidnímu, ideologizovanému pojetí Olbrachtova Nikoly 

Šuhaje loupežníka jako ryze sociální baladické prózy (např. Jaromíra Nejedlá ad.). Nahrávka a 

„živé“ umělecké aktivity s ní spojené přímo i podprahově vytvořily inspirativní klima, 

v němž téma mohlo dále rezonovat s důrazem na obecnější, všeobecně sdílené motivy.

Rozvíjení jiných než sociálních aspektů (či spíše jejich zviditelnění na úkor byvší časté 

jednostrannosti výkladu) u všech sledovaných počinů zvláště v době normalizace přivedly 

k Obrachtově textu řadu mladých lidí. Navázání na moravský folklór, zdůraznění etnických 

mytizačních motivů, propojení krvavých vášní na pozadí přírody se sdílením (a vytvářením) 

příběhu trampskou komunitou, pojetí tématu jako střetu ženského a mužského principu, s tím 

vším jako jako s obecným předporozuměním (daným zvl. přispěním Milana Uhdeho a Miloše 

Štědroně), rovněž počítá Morávkovo postmoderní  představení z roku 2005.

Nela Mládková k tématu přistoupila velmi odpovědně. Za zdařilou považuji již první 

analytickou kapitolu, která důkladně zkoumá Olbrachtův text a vymezuje jeho potenci pro  

následná  zpracování jiných uměleckých druhů, dotýká se též autentického příběhu Nikoly 

Šuhaje jako uměleckého východiska románu. V dalších kapitolách autorka dovedně přibližuje 

nejen specifické estetické zatěžování různých možností  výkladu textu, ale  dovede je 

interpretovat  i z pozic daného jevištního či filmového uchopení a jeho metaforiky. Na práci 

oceňuji též důkladnou heuristickou přípravu, spočívající mj. též ve shromáždění nejrůznějších 

doprovodných materiálů ke sledovaným projektům. Místy plynulosti diplomantčina 

odborného textu vadí zachycování i  detailních změn mezi románem a ostatními 

dramatickými aj. počiny. Vzhledem k celku její práce se však jedná o nedostatek spíše 

kosmetického charakteru.

Diplomovou práci Nely Mládkové považuji za velmi zdařilou, doporučuji ji k 

obhajobě.  
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